
Decisões 

Ser ou não ser, eis a questão. 
      Será mais nobre sofrer na alma 
       Pedradas e flechadas do destino feroz 
      Ou pegar em armas contra o mar de angústias 
       E, combatendo-o, dar-lhe fim?” 

 

Hamlet de William Shakespeare, escrita entre 1599 e 1601 - Ato III, Cena I 
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I. Estabelecendo princípios gerais 
      

    1. Há uma área específica da vontade soberana de Deus que não está    
    sujeita a nenhum tipo  de interferência quanto ao seu cumprimento. 
   

      2. Há uma área específica da vontade soberana de Deus onde há espaço    
 para a liberdade humana e o colher das consequências do uso da liberdade. 
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    3. A vontade de Deus se expressa e se limita ao próprio caráter santo de Deus. 
  

       4. Qualquer revelação ou pretensa revelação por formas extraordinárias,  
 não tem preponderância sobre as Escrituras e deve ser colocada sob  
    juízo e discernimento do Corpo de Cristo. 
 

         5. Deus não pode ser condicionado em sua forma de agir e se comunicar 
   por ninguém e nem se obriga a revelar tudo que gostaríamos de saber..  
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    II. Vozes merecedoras de desconfiança 
     

         1. O nosso próprio coração. 

  2. Os nossos sentimentos. 

       3. A teimosia travestida de perseverança. 

  4. A necessidade incondicional de sinais.  

         5. Motivações confusas ou ocultas. 

   6. Ver sinais, ou chamado, onde ninguém mais viu. 
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III. Aprendendo a ouvir a voz de Deus 
     

        1. Conheça, viva e medite na Palavra de Deus. 
 

 a) É fonte de instrução e correção.  
 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a   
      repreensão, para a correção, para a educação na justiça.” II Tm 3:16 
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 b) Não está sujeita a circunstâncias.                                     

 “Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.” Mt 24:35 

 

       c) Nos familiariza e identifica com o caráter de Cristo.  
 “Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir?                                                          
   Nós, porém, temos a mente de Cristo.” I Co 2:16 

 



 2. Invista tempo em oração 
     a) Deus nos convida a buscar sabedoria.          
    “Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que  
 a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.”  Tg 1:5 
 

  b) Deus nos convida a pedir. 
     Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á”  Mt 7:7 
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      c) Deus nos convida a exercitar nossa fé.  
     “Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é                 
        semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento ” Tg 1:6 
 

 d) Deus quer falar conosco.  
    “Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.                                
     Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”                        
        Jr 29:12-13 
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   3. Busque uma vida na plenitude do Espírito 
 

 a) Para uma percepção correta da realidade. 
        

“E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,                                                                       
                mas enchei-vos do Espírito”  Ef 5:18 
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    b) Para uma transformação do ser, agir e pensar.  
       “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
 fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei”  Gl 5:22-23 
 

        c) Para vivenciar a própria vontade de Deus.  
             “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da           
 vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita  
 vontade de Deus”  Rm 12:2 
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   4. Deixe Deus ser Deus 
 

        a) Perceba e reconheça sua ação em meio a diferentes circunstâncias. 
   
        “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,                           
      daqueles que são chamados segundo o seu propósito”  Rm 8:28 
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  b) Não arrombe portas. Não ignore portas que Deus abre. 
 

 “Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o  
         Espírito de Jesus os impediu... Durante a noite Paulo teve uma visão,         
  na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava:  
                       “ Passe à Macedônia e ajude-nos”. Atos 16:7 e 9 
 
  c) Não dependa de sinais extraordinários, mas não duvide, Deus pode usá-los. 
   

“Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a              
Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho” Atos 16:10 
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       5. Seja humilde para buscar sábio conselho 
 
             a) Ignore certos conselhos. 
       
            “Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, engano”  Pv 12:5 
   

     b) Não despreze palavras sábias. 
                 “Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio                                              
         nos teus dias por vir”  Pv 19:20 
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    6. Não padronize sua forma de se revelar e chamar.  
 
 a) Uma ordem sem exceções. 
       
       “Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura”  Mc 16:15 
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   b) Uma convocação expressa. 
     “Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes que saísses da 
    madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, lhe disse eu:  
   ah! SENHOR Deus! Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. 
       Mas o SENHOR me disse: Não digas: Não passo de uma criança; porque                      
          a todos a quem eu te enviar irás; e tudo  quanto eu te mandar  falarás”                         
        J r 1:4-6  
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    c) Um clamor “no ar” 
 

       “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? 
           Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim”    Is 6:8 
   

 d) Um desafio de resposta de amor. 
 

      “Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me 
          mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. 
   Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros”  Jo 21:15-17 
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