AVONTADEDEDEUS
(Sábado–Sessãodanoite)

MensagemSeis
FazeravontadedeDeus
noreinodeDeus,sobogovernodeDeus
paraaigrejacomooIsraeldeDeus
Leiturabíblica:1Jo2:17;Mt7:21;1Pe1:17;2:24;5:67,10;Gl6:1516
I. TemosdefazeravontadedeDeusnoreinodeDeus–Mt7:21;12:50:
A. “AquelequefazavontadedeDeuspermaneceparasempre”–1Jo2:17:
1. OmundoécontraDeusPaieascoisasnomundosãocontraavontadede
Deus–1Jo2:1516:
a. Noladopositivo,temosoPaieSuavontade.
b. Noladonegativo,temosomundoeascoisasnomundo.
2. TemosdefazeravontadedeDeushabitualecontinuamente,nãoapenasoca
sionalmente;issoéindicadopelofatodequeoverbogregofaz,noversículo
17,indicafazer(coisas)habitualecontinuamentepermanecendo(nascoisas).
B. Afimdeentrarmosnamanifestaçãodoreinodoscéusnaeravindoura,temos
defazeravontadedonossoPainestaera–Mt7:2123;6:10;12:50;Ap4:11;Rm
12:2;Ef1:5,9,11;5:17;Cl1:9;4:12:
1. OreinoétotalmenteumaquestãodavontadedeDeusecumpreplenamente
avontadedeDeus;naverdade,oreinoéavontadedeDeus–Mt6:10.
2. OresultadofinaldaconstituiçãodoreinodoscéuséavontadedoPaiceles
tial–Mt7:21.
3. Comoopovodoreino,estamosnaterraparafazeravontadedoPai–Mt7:21;
12:50.
4. AfimdefazeravontadedoPai,precisamosentrarpelaportaestreitaeandar
nocaminhoapertado–Mt7:1314:
a. Aportaestreitaexcluiovelhohomem,oego,acarne,oconceitohumano
eomundocomtodaasuaglória;apenasoquecorrespondeàvontadede
Deuspodeentrar.
b. Aoandarnocaminhoapertado,somosrestringidosporumcontroleinvi
síveleinteriorevivemossobessecontrole.
5. TodoaquelequefazavontadedePaiéumparentedoSenhorJesus–Mt
12:50:
a. Cristo,oReicelestial,sempresesubmetiaàvontadedoPai,tomandoa
vontadedeDeuscomoSuaporçãoenãoresistindoanada–Mt11:2830;
26:39.
b. TodoaquelequefizeravontadedoPaiéumirmãoqueajudaoSenhor
Jesus,umairmãquesesimpatizacomEleeumamãequeOamacom
ternura.
6. AvontadeeternadoPaiéedificaraigrejasobreCristo,oFilho,comoarocha–
Mt16:18;Ef2:2122;4:16.
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II. AfimdefazeravontadedeDeusnoreinodeDeus,temosdeviveravida
cristãsobogovernodeDeus–1Pe1:17;2:24;5:67,10:
A. Nosseusescritos,PedrocombinaavidacristãeogovernodeDeus,revelandoque
avidacristãeogovernodeDeusandamjuntoscomoumpar–1Pe1:17;2:21,
24;3:15;4:17;5:58:
1. Otemade1PedroéavidacristãsobogovernodeDeus,mostrandonoso
governodeDeus,especialmenteaotratarcomoSeupovoescolhido–1Pe1:2.
2. Otemade2Pedroéaprovisãodivinaeogovernodivino,mostrandonosque
aonosgovernar,Deusnossuprecomtudoqueprecisamos–2Pe1:14;3:13.
3. Deusgovernajulgando;essejuízodeDeuséparalevaracabooSeugoverno
–1Pe1:17;4:17.
4. Ojuízoem1Pedro1:17,queéexecutadopeloPai,éojuízoatual,diário,do
lidargovernamentaldeDeuscomosSeusfilhos.
5. DeusjulgatudoquenãoécompatívelcomoSeugoverno;portanto,nestaera,
nós,filhosdeDeus,estamossobojuízodiáriodeDeus–1Pe1:17.
B. ComocrentesemCristoefilhosdeDeus,devemosviverumavidacristãsobo
governodeDeus–Jo3:15;1:1213;1Pe4:1319;5:67:
1. AEpístoladePedrorevelaoCristoquenoscapacitaasubmeternosaostra
tamentos governamentais de Deus administrados pelos sofrimentos – 1Pe
1:68;2:34,19,2125;3:18,22;4:1,1516;5:89.
2. NamortedeCristomorremosparaospecadosparaquenaressurreiçãode
CristopossamosviverparaajustiçasobogovernodeDeus–1Pe2:24:
a. ViverparajustiçaécumprirosrequisitosgovernamentaisdeDeus–1Pe
2:24.
b. Emnossavidacristã,devemosviverdemaneiracompatívelcomosjustos
requisitosdoSeugoverno–Sl89:14;Mt5:6,10.
3. DevemoshumilharnossobapoderosamãodeDeus,queexecutaogoverno
deDeus–1Pe5:6:
a. Noversículo6,apoderosamãodeDeusrefereseàmãoadministradora
deDeusvistaespecialmentenoSeujuízo–1Pe1:17;4:17.
b. HumilharsesobapoderosamãodeDeuséserhumilhadoporDeus;no
entanto,temosdecooperarcomaoperaçãodeDeuseestardispostosa
humilharnos,rebaixarnos,sobaSuapoderosamão–1Pe5:6.
4. DevemoslançartodasasnossasansiedadesemDeusporqueElesepreocupa
conosco–1Pe5:7.
5. DevemosentregaranossaalmaaofielCriador–1Pe4:19:
a. Deuspodepreservaranossaalma,eseucuidadoamorosoefielacompa
nhamSuajustiçaemSuaadministraçãogovernamental.
b. EnquantoDeusnosjulgaemSeugoverno,Elecuidadenósfielmenteem
Seuamor;aosofrerSeujuízodisciplinar,devemosentregarnossaalma
aocuidadofieldonossoCriador–Mt10:2830;11:2829.
6. AovivermossobogovernodeDeus,oDeusdetodagraçanosaperfeiçoará,
firmará,fortificaráealicerçará–1Pe5:10.
III. FazeravontadedeDeusnoreinodeDeussobogovernodeDeusresultana
igrejacomooIsraeldeDeus–Gl6:10,1516:
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A. AeconomianeotestamentáriadeDeusénãoapenasnostornarfilhosdeDeus,
mastambémnostornaroIsraeldeDeus;overdadeiroIsrael,oIsraelespiritual,
éaigreja–Ef1:5;Hb2:10;Rm8:14,19;Gl3:26;4:67;6:16;Mt16:18.
B. TemosdenostornaresseIsrael,umpríncipe,paraexecutarogovernodeDeus
naterra–Mt6:910.
C. OapóstoloPauloconsideravaosmuitoscrentesemCristo(quesãoafamíliada
fé,anovacriação)coletivamenteoIsraeldeDeus–Gl6:10,1516;3:7,29.
D. NaeconomianeotestamentáriadeDeus,nostornamosfilhosdeDeuseoIsrael
deDeus–Gl3:26;6:16:
1. SomosfilhosdeDeus,membrosdafamíliadeDeus,paraSuaexpressão–Gl
6:10.
2. Somosfuturosreis,destinadosaserreis;oreinadoestárelacionadoaoIsrael
deDeus–Ap5:10.
3. NossodestinoésermosfilhosdeDeusexpressandoDeusetambémreis,rei
nandonoreinodeDeus–Ap21:7;22:5b;12:5a.
E. ComooIsraeldeDeus,representamosDeus,exercemosSuaautoridadeelevamos
acaboSuaadministraçãonaterraparaocumprimentodoSeupropósito–Gn
1:26,28;Lc10:19;Ap12:5,711:
1. DeusquerqueaSuacriatura,ohomem,tratecomaSuacriatura,Satanás,
afimdedevolveraterraparaDeus–Sl149:79.
2. DeusprecisaqueohomemfaçaaobradeDeus:reinarsobreaSuacriação,
proclamarSeutriunfoefazercomqueSatanássofraperda–Gn1:26.
Porçõesdoministério:
OSIGNIFICADODEFAZERAVONTADEDEDEUS

CumpriravontadedeDeus
“Nãobuscoaminhaprópriavontade,esimavontadeDaquelequeMeenviou”
(Jo5:30).
FazeravontadedeDeussignificanãobuscar,seguiroucumpriranossaprópriavontade,
massomentebuscar,seguirecumpriravontadedeDeus.Aspessoasmuitasvezesdizemque
oraramequeestãoclarasdequeavontadedeDeuséqueelasvãoaalgumlugaroufaçam
algo.AlgunsdizemqueéavontadedeDeusparaelesteremumnegócio.Algunsdizemque
avontadedeDeusparaelesécasar.Masissoéconfiável?Aquelequepensaqueestáagindo
segundoavontadedeDeuséconsagradoaDeuseestávivendoparaDeus?Seráqueelever
dadeiramentenãoestáseguindo,buscandooucumprindosuaprópriavontade,masbuscando,
seguindoecumprindoavontadedeDeus?Issonãoéalgoinsignificante.Muitosquedizem
agirsegundoavontadedeDeusnãoestãoverdadeiramentepraticandoavontadedeDeus,
porqueelesnãoseconsagraramparaEle,paraviverparaaSuavontade.Elesaindaapegam
seasimesmos,mantendocoisasnassuasprópriasmãosevivendosegundoasuaprópria
vontade.
UmapessoaqueverdadeiramentefazavontadedeDeusnãobuscaasuaprópriavon
tade.ElasomentebuscaavontadedeDeus.EssefoiomodelodoSenhorJesusquandoesteve
naterracomoumhomem.Emtodahistóriahumana,somenteJesusNazarenobuscouape
nasavontadedeDeusenãoasuaprópria.EmboraElefosseumcomDeuseigualaDeus,
Elevoluntariamenteveioàterraetomouaposiçãodealguémquefoienviadoparafazera
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vontadedeDeus.Emtodasascoisas,EleapenasbuscouavontadeDaquelequeOenviou;
ElenãobuscouaSuaprópriavontade.EsseéosignificadodefazeravontadedeDeus.
“‘Eis que vim (no rolo do livro está escrito a Meu respeito) para fazer a Tua
vontade,óDeus”(Hb10:7).
Quandoveioàterra,oSenhorfalouparaDeusaspalavrasqueestãonesseversículo.
IssomostraqueoSenhorfezavontadedeDeussegundooquefoiescritonasEscrituras.
Consequentemente,temosdeperceberquequalquerpráticadavontadedeDeusdeveser
segundoaPalavradeDeus,aBíblia.ABíbliarevelatodaavontadedeDeusemtodososseus
aspectos.TudoqueEledesejacompletaremnós,tudoqueEledesejafazerecomoEledeseja
quefaçamosestárevelado,emprincípio,naBíblia.Severdadeiramentedesejamosfazera
vontadedeDeus,severdadeiramentequeremosbuscaraSuavontade,temosdeconhecera
BíbliaeconsideraroqueaPalavradeDeusfalasobreaqueleassunto.Temosdeencontrar
naBíbliaavontadedeDeus,emprincípio,comrelaçãoacadaassunto.Aquelesquequerem
fazeravontadedeDeuseagirsegundoavontadedeDeusnãopodemsernegligentesquanto
àBíblia,masdevempassarumtempoconsiderávellendoacuidadosamente.
SequeremosfazeravontadedeDeus,nãopodemosapenasfazeroqueachamossera
vontadedeDeus.Nãopodemossimplesmenteoraralgumasvezesedizercomcertezaque
istoouaquiloéavontadedeDeus.Essamaneiranãoéconfiáveleéumtantoperigosa.Mui
tasvezessomosfacilmenteenganadospelasnossasprópriasopiniõesesomoscapturadospelos
nossosprópriospensamentosevisões.Devemosconsiderarnossasopiniões,pensamentose
visõessegundoaBíbliaepermitirqueelessejamjulgadospelaPalavradeDeus.Todoaquele
quenãoestiverdispostoadeixar“naminhaopinião”,“euacho”e“segundoomeupontodevista”
serconquistadopelaPalavradeDeusnãopodefazeravontadedeDeus.Emtudo,temosde
deixarasnossasprópriascoisasdeladoeveroqueaPalavradeDeusdizeordena.Emalgu
mascoisas,DeusnosdizaSuavontadeemdetalhes;emoutras,Elerevelaapenasemprincí
pio.Porexemplo,aPalavradeDeuscontémumprincípioimportantedequeoscrentesnão
devemunirsedesigualmentecomosincrédulos.Consequentemente,podemosconheceravon
tadedeDeusemmuitascoisasrelacionadasaesseprincípio.Nocasamento,sabemosqueum
irmãonãodevecasarsecomumaincrédulaeumairmãnãodeveserdadaemcasamentoa
umincrédulo.SepraticarmossegundoaPalavradeDeus,seremoscapazesdepraticaravon
tadedeDeus.
“NãosefaçaaMinhavontade,esimaTua”(Lc22:42).
NojardimdoGetsêmani,oSenhororouessaspalavrasquandoestavaprestesasertraído
emorto.EleorouparacumpriravontadedeDeus,nãoaSuaprópriavontade.Aoraçãodo
SenhornosdizoquesignificafazeravontadedeDeus.FazeravontadedeDeuséfazera
vontadedeDeusenãoanossa.ApósoSenhororarissotrêsvezes,Eleentendeuclaramente
queavontadedeDeuseraqueElemorressenacruz.Portanto,Eleobedeceuvoluntariamente.
Sesofremosounão,semorremosounãopeloSenhorousomosounãomartirizados,deveser
segundoavontadedeDeus,enãoanossapreferênciaouentusiasmo.Oferecerseentusiasti
camenteparasofreresermartirizadopeloSenhornãopodesubstituiravontadedeDeus,nem
necessariamenteéavontadedeDeus.Qualquercoisaquesejasegundoaprédisposiçãoe
prazerdoegonãopodeserconsideradavontadedeDeus.QuandooSenhorentendeuclaramente
queavontadedeDeusincluíaSuamorte,ElesedispôsabeberocálicequeoPaiLhedeu.
“NãobebereiocálicequeoPaiMedeu?”(Jo18:11).
OcálicedoPainesseversículorefereseàmortedoSenhornacruz,incluindotodososseus
sofrimentos.UmavezqueDeusdeuumcáliceparaEle,oSenhordissequeElenãopodia
recusálo.IssomostraqueamortedoSenhornãofoisegundoaSuapreferência,emboraEle
atenhaaceitadovoluntariamente.OcálicedadoaEleporDeuseraaporçãoqueDeusmediu
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aEle.Aoaceitarocálice,ElecumpriuavontadedeDeusefezavontadedeDeus.Amorte
doSenhoréoexemplomaiselevadodesefazeravontadedeDeus.Elamostraqueocritério
defazeravontadedeDeusnãoéfazercoisasboas,masaceitaroqueDeusmediuparanós.
NãonecessariamenteDeusmediumuitascoisasboasparafazermos;consequentemente,coi
sasboasnãopodemserconsideradascomoavontadedeDeus.Nemmesmopregaroevange
lho, expulsar demônios e obras de poder devem ser contadas como a vontade de Deus, se
Deusnãoasmediuanós.Nãodevemospensarquecoisasboasouespirituaissãoautomati
camenteavontadedeDeus.EssascosiasnãopodemsubstituiravontadedeDeus.Enquanto
avontadedeDeuséboaeespiritual,coisasboaseespirituaisnãosãonecessariamenteavon
tadedeDeus.AvontadedeDeussomentepodeseroqueDeusespecificamentemediupara
nós.Qualquercoisaboaeespiritualdevesermedidaparafazermos;deveserdesignadaa
nósporDeusafimdeseravontadedeDeusparanós.Atémesmoonossoamorpelosirmãos
devesersegundoadesignaçãoeamedidadeDeus;docontrário,podeserexcessivo.Apenas
amedidaeadesignaçãodeDeusparanóssãoavontadedeDeus.QuandofazemosoqueEle
mediuedesignou,fazemosavontadedeDeus.
AlguémquesegueoSenhorcertamentedevelidarcomopecadoeabolirtodainiquidade
einjustiça.Noentanto,agirlegalmenteejustamentenãonecessariamenteéfazeravontade
deDeus.DevemosfazeroqueDeusdesejaquefaçamoseoqueElemediuparafazermosafim
dequeissosejaconsideradofazeravontadedeDeus.QuandocomeçamosaseguiroSenhor
edesejamosagradáLo,nossopadrãoénormalmenteoqueconsideramosserbom,mas,pouco
apouco,oSenhormostraqueprecisamostomarDeuscomonossopadrão.OSenhorquer
quesejamosSeusescravos,recebendoSuaorientaçãoenãodecidindonadasegundoanossa
opiniãoouapercepçãodosoutros.ContantoquealgosejasegundoodesejodoSenhor,deve
mosfazermesmoquenóseosoutrosachemosqueéerrado.IssoéfazeravontadedeDeus.
NomonteSinai,Deusordenouqueoslevitasmatassemseusirmãos.Dopontodevistahu
manoissopareceerrado,masDeusqueriaqueelesofizessem.Quandoelesfizeramassim
comoDeusdeterminou,elesfizeramavontadedeDeuseOagradaram.Aofazeravontadede
Deus,DeuséoúnicopadrãoeSuaintençãoéaúnicaregra.Nembondadenemmoralidade
sãocritérios.Nemanossaprópriapreferênciaouvisãohumanasãofatoresdecisivos.Não
devemosviversobaavaliaçãodohomemouserinfluenciadospelohomem,masdevemosviver
sobaluzeogovernodeDeus.
“CogitasnascoisasdeDeus(…)asimesmosenegue,tomeasuacruzesigaMe”
(Mt16:2324).
SeguiroSenhoraquiépôranossamentenascoisasdeDeus.SegundooqueoSenhor
dissenessesversículos,asexigênciasparapormosamentenascoisasdeDeussãonegarmos
anósmesmosetomarmosanossacruz.Oversículo25mostraquenegaranósmesmoseper
deravidadaalmaestãoabsolutamenterelacionadosunsaosoutros.Oegoéaalmaouavida
daalma.Oscomponentesimportantesdanossaalmasãoamente,avontadeeaemoção.A
almatemasfunçõesdepensar,desejaresentir.Portanto,negaroegoénegarascoisasdaalma.
Issoénegarosnossosprópriospensamentos,ouseja,nossasprópriasvisões;negaranossa
própriavontade,ouseja,nossasprópriasdecisões;enegaranossaprópriaemoção,ouseja,
nossosprópriosgostoseantipatias.Temosdenegarerejeitartudoqueprocededonossopró
priopensamento,visão,vontade,decisão,prédisposiçãoegostoafimdecolocaranossamente
nascoisasdeDeuseseguiroSenhorefazeravontadedeDeus.
O Senhor falou essa palavra após dizer aos discípulos que ia para Jerusalém morrer.
ApósescutarapalavradoSenhor,PedroOrepreendeu,dizendo:“Deustenhamisericórdia
deTi,Senhor;issodemodoalgumTeacontecerá”(Mt16:22).Então,oSenhordisseaPedro:
“ParatrásdeMim,SatanásTuésparaMimpedradetropeço,porquenãocogitasnascoisas
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deDeus,esimnasdoshomens”(v.23).ApreocupaçãoeamorhumanosdePedropeloSenhor
tinhamumelementodeSatanásnele.SatanáspodeusarpessoasparaamaroSenhorcom
oseuego,oqueosimpededepôramentenascoisasdeDeus.Antes,eleasfazpôramente
nascoisasdohomem.SatanásnãofazcomqueaspessoasfaçamavontadedeDeus;elefaz
comqueelasfaçamasuaprópriavontade.Satanásusacoisasboasparainf luenciareentrar
naopiniãodaspessoas,e,então,eleprovocaoegoparafazercomqueoegoatueparaimpedir
avontadedeDeus.EsseéomotivopeloqualoSenhorfaloudenegaroego,desistirdoego e
negaranossavontade,especialmenteemassuntosbons.Coisasboasopõemseàvontadede
Deus.Elasapenasservemcomomeioparaexibironossoegoeanossavontade.Satanásusa
coisasboasparaestragaravontadedeDeus.Portanto,sequeremosfazeravontadedeDeus,
temosdenosguardarcontraoego,ouseja,nossasvisõeseintençõesdefazerobem.
Muitos pensam que tomar a cruz significa sofrer ou sofrer pelo Senhor. No entanto,
sofrer,ousofrerpeloSenhor,nãoénecessariamentepôranossamentenascoisasdeDeusou
fazeravontadedeDeus.Sofrer,especialmentesofrerpeloSenhor,pode,àsvezes,sersegundo
anossaprópriavontade,preferênciaouescolha,elogo,nãoéavontadedeDeus.Senãoéo
queDeusordenouparanósouoqueDeusmediuparanós,issovemdonossoego.Tomarver
dadeiramenteacruzécolocaranossamentenascoisasdeDeusefazeravontadedeDeus.
AvontadedeDeussempremataanossavidadoego.Portanto,tomaracruznãoéumaques
tãodesofrer,masdenegaroego.Nãoéumaquestãodefazeroegosofrer,mascolocaroego
emumaposiçãodemorte,porqueametadacruzéamorte,nãoosofrimento.QuandooSenhor
foicrucificado,nósfomoscrucificadoscomEle.Agora,precisamosnãoapenasconfessaressa
morte,maspermanecernamortedacruz.Pormeiodamortenacruz,podemosestarnaposi
çãodamorteparanegartudorelacionadoaoego,incluindoanossavontade,visão,preferência
eescolha.Issoétomaranossacruz.Quandotomamosacruz,seguimosoSenhor,colocamos
anossamentenascoisasdeDeusefazemosavontadedeDeus…
ProvaravontadedeDeus
“ParaqueexperimenteisqualéavontadedeDeus,oqueébom,agradávele
perfeito”(Rm12:2).
EntenderavontadedeDeusenvolveexperimentar.Experimentarébuscaravontadede
Deusqueéboa,agradáveleperfeitaemtudo.AfimdeexperimentaravontadedeDeus,pre
cisamosestarnumaposiçãodeconsagração,nãoseguiraeradomundo,serrenovadosnanossa
mentesegundoaPalavradeDeus,aBíblia,eentenderasensaçãoemnossoespíritoeacon
diçãodonossoambiente.BuscaravontadedeDeusemtudoenvolvediscerniromotivo,meta
enaturezadascoisas.Portanto,temosdenosposicionardoladodeDeusnarealidadeda
nossaconsagração,estarabsolutamenteforadestaeraeteravisãodeDeussegundoumamente
quefoirenovadaeensinadaporDeus.Devemossempreusarosensinamentos,princípiose
exemplosclarosdaBíbliaparamedireexperimentaravontadedeDeuseparavermosseos
nossoscaminhossãoumcomavontadedeDeus.Temosdeusarasensaçãoemnossoespírito
paratestarejulgaroqueésegundoavontadedeDeus.Nóstambémdevemosconsiderarse
oambienteconfirmaoquepercebemos.Seestivermosdispostosaexperimentaravontade
deDeusdessamaneira,nãoserádifícilentendermosavontadedeDeus.
EstardispostoafazeravontadedeDeus
“SealguémquiserfazeravontadeDele,conhecerá”(Jo7:17).
Sealguémquiser(estiverdispostoa)fazeravontadedeDeus,eleconheceráavontade
deDeus.SequisermosentenderavontadedeDeus,temosdenãosomenteestardispostos
aentender,mastambémestardispostosafazeraSuavontade.Deusnãodesejarevelara
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Suavontadeparaosquenãoestãodispostosaentendernemparaosqueestãodispostos
a entender,masnãoestãodispostosafazer.Somenteosqueestãodispostosaentenderea
fazeravontadedeDeuspodemganhararevelaçãodavontadedeDeus.Portanto,temosde
quererfazeravontadedeDeussequisermosentenderavontadedeDeus.(TheCollected
WorksofWitnessLee,1932–1949,vol.3,“CrucialTruthsintheHolyScriptures,Volume2,”
pp.442447,450451)
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