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Introdução: Leia: Mateus 6:10 - Esse mês, estamos falando sobre a 
vontade de Deus. E já vimos que para conhecermos a vontade de Deus, 
precisamos conhecer a Deus. Também vimos que, existe a vontade de Deus 
e a nossa vontade; e que podemos fugir da vontade de Deus para fazer a 
nossa vontade como foi o caso de Jonas. Hoje queremos falar dos que 
escolhem fazer a vontade de Deus. A bíblia possui muitos exemplos mas 
vamos falar somente de três. Noé, José e Maria. 
1º Com Noé aprendemos, que fazer a vontade de Deus é:  “fazer o que Deus 
diz” - Gênesis 6:22 - Assim fez Noé; conforme a tudo o que Deus lhe mandou, 

assim o fez. Existem pessoas, que fazem apena uma parte da vontade de 
Deus, e dizem que fizeram tudo. Se Noé tivesse feito somente parte da arca, 
o que aconteceria com ela quando viesse o diluvio? Deus também nos deu 
mandamentos vamos relembra-los? Gálatas 5:14 

14 - Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo. Olhando para esse texto, você está fazendo a 
vontade de Deus?   

2º Com José aprendemos, que a vontade de Deus é que abençoemos os que 
nos feriram. José tinha sido vendido por seus irmãos, e por isso viveu como 
escravo na casa de Potifar, depois foi parar no cárcere por causa da mentira 
de uma mulher e por fim, foi esquecido pelo copeiro mor que estivera com 
ele no cárcere. Mesmo passando por tudo isso, Jose chegou onde Deus havia 
dito que ele chegaria! Não foram as dificuldades de José que o levaram a ser 
Governador do Egito. Foi a vontade de Deus. Quando José chegou lá, ele 
compreendeu isso e ao invés de perseguir os que o haviam vendido, 
caluniado e esquecido, ele escolheu abençoa-los. Gn.45:5 Mas agora não vos 

entristeçais nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi 

para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós   

3º Com Maria aprendemos, que a vontade de Deus precisa ser feita em nós, 
para que Deus manifeste sua vontade através de nós. Lucas 1:38 - Disse 

então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua 

palavra. E o anjo ausentou-se dela. 

Maria tinha planos para sua vida, mas preferiu fazer parte dos planos divinos. 
A decisão de Maria, trouxe a ela uma série de desconfortos. Porem você não 
vê maria se queixar de nada. A questão era tão séria que se não fosse Deus 
intervir em sonho na vida de José, Maria teria sido abandonada por ele 
(Mt.1:20). Aprendemos com maria que não somos prejudicados, por fazer a 
vontade de Deus. Antes somos preservados.  
Conclusão: A vontade de Deus deve ser cumprida, pois temos achado graça 
diante de Deus como Noé achou. Gênesis 6:8 - Noé, porém, achou graça aos 

olhos do SENHOR. A vontade de Deus, será cumprida em nossas vidas como 
na vida de José. Isaías 43:13 - Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e 

ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o 

impedirá? Deus deseja que a sua vontade feita em nós, e alcance outras pessoas como foi com maria. Mateus 

1:21 - E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 
Que a vontade de Deus seja feita em sua vida aqui na terra como você a fará no céu! Traga o céu pra terra! 

 

 

 

Quebra-gelo: Se Deus fosse 

lhe pedir algo, o que você 

acha que Ele pediria? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Participe das 

programações on-line 

de sua igreja. 

#Aigrejasomosnós! 

  

Tua Vontade  

Em mim 
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