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“Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e 

não desgraça e um futuro cheio de esperança.” (Jer 29:11). 
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Deus conhece todas as coisas e cuida de nós. O coração humano é 

pecaminoso, doentio e egocêntrico. Cada vez mais as pessoas têm buscado obter 

conhecimento, desenvolver ideias, compreender a si mesmas e o Universo por meio 
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do esforço humano. Infelizmente, esquecemos da necessidade de Deus e da 

Bíblia.  

Às vezes, Deus segue adiante com Sua proposta, mesmo sabendo que os seres 

humanos irão rejeitá-la. Seu amor pelos seres humanos está acima de tudo.  

Moisés ordena que devemos aplicar o coração a todas as palavras de Deus. 

Jesus é o foco e objetivo de todas as Escrituras. Sua encarnação como 

Messias foi um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. 

Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? 

 

1 NÃO HÁ ETIQUETA 

 

Muitos cristãos, às vezes, agem como pagãos. Eles substituem os rituais 

pagãos por rituais de leitura da Bíblia, oração, mudanças no estilo de vida, 

frequência à igreja, e assim por diante. Não que essas coisas estejam erradas, 

mas sua ordem é que está invertida. Podemos realizar nossos momentos 

devocionais todas as manhãs, viver uma vida piedosa, devolver o dízimo, 

obedecer aos mandamentos, e ainda assim não conhecer a vontade de Deus. 

A cidade de Sodoma estava para ser destruída devido à sua. A fim de salvar 

Ló e sua família, Deus enviou anjos para dar instruções a Abraão (amigo de 

Deus), tio de Ló.  

Embora Ló adorasse a Deus, ele possuía intenções secretas com relação a 

Sodoma. Ló escolheu se estabelecer com sua família próximo à Sodoma porque 

se encantou com a cidade e a região. Em sua concepção Sodoma era “o lugar!” Ele 

nunca imaginaria que um dia Deus desejasse destruí-la.  

O coração de Abraão estava disposto a obedecer, enquanto o de Ló estava 

dominado pela vontade humana. 

A vontade divina para Seus filhos não está revelada numa etiqueta, mas em 

nosso relacionamento com Ele. 

Composta de 66 livros e escrita ao longo de 1.500 anos em três continentes 

(Ásia, África e Europa), por mais de quarenta autores, a Bíblia é singular.  

A variedade de autores bíblicos, que viveram em diferentes locais e tiveram 

históricos diversos, apresenta um testemunho singular de que Deus trabalha 

para comunicar a História e a Sua mensagem a pessoas. 
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Alguns escreveram em palácios, outros em prisões, alguns no exílio e outros 

ainda durante suas viagens missionárias para compartilhar o evangelho. Esses 

homens tinham formações e ocupações diferentes. 

Você tem buscado relacionar-se mais com Deus? 

 

2 OBEDECER AO SENHOR 

 

Geralmente, imaginamos que todo cristão tem um relacionamento 

constante com Deus. Ló adorava e cria no mesmo Deus de seu tio, Abraão. Ele 

não conseguia enxergar o contraste entre o mundo de sua vida diária e o mundo 

sob a perspectiva divina. O consumismo, a vida fácil, o materialismo e a 

licenciosidade de Sodoma o atraíam (ele, filhas, genros e esposa). 

É preciso renunciar ao egocentrismo, a centralização no “eu”, e deixar que 

Deus ocupe o lugar central em nossa vida. Se não, corremos o risco de confundir 

desejos, ambições e motivos como sendo a atuação do Espírito Santo. 

A Palavra de Deus deve ser colocada em prática em nossa vida, por 

intermédio da reflexão, oração sincera e interação total com a Bíblia. 

O fato histórico de que Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje é a garantia 

de que eles também ressuscitarão. Todos os justos “serão vivificados em Cristo” 

(1Co 15:22). 

Você tem escutado a voz de Deus? 

 

3 AMOR ALÉM DA VIDA 

 

Cristo declara que obedecer à vontade de Deus está acima das necessidades 

básicas da vida, como a comida. Ele nos revela Sua submissão e prontidão em 

realizar a vontade do Pai.  

A vontade de Deus envolve a salvação do mundo (Jo 6:38-40). No Getsêmani, 

mesmo tendo pedido que se fizesse a vontade do Pai, Cristo desejou que ela 

passasse Dele (Mt 26:39-44). 

Embora as condições da tentação que Jesus enfrentou sejam drasticamente 

diferentes, os parâmetros dela são os mesmos para nós. Mas quantas vezes somos 
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tentados a não realizar a vontade de Deus? A prestar obediência parcial, deixar 

para depois, ou desobedecer completamente?  

Em 621 a.C., quando Josias tinha cerca de 25 anos, Hilquias, o sumo 

sacerdote, descobriu “o livro da Lei”, que pode ter sido os cinco primeiros livros 

de Moisés ou, especificamente, o livro de Deuteronômio. A descoberta da Palavra 

de Deus leva à convicção do pecado, ao arrependimento e ao poder para mudar. 

Um livro singular como a Bíblia, constituído na História, imbuído de profecias 

e com o poder para transformar a vida também deve ser interpretado de maneira 

singular. 

Você tem seguido a vontade de Deus? 

 

4 ORIENTAÇÃO DIVINA POR MEIO DA ORAÇÃO 

 

Buscai-O mais diligentemente em oração. Ele impressionará a mente e 

dará linguagem e expressão. O povo de Deus não deve ser instruído a confiar em 

invenções humanas e provas incertas como meios de conhecer a vontade do 

Senhor.  

Orar pedindo orientação e entregar a direção da vida ao Senhor.  

Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-Lhe todos os seus 

planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que Sua 

providência indicar.  

 “O Senhor revela Sua vontade àqueles que são sinceros e que anseiam ser 

guiados.  

Orar sem parar! 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1. (____) A presciência de Deus impede que Ele faça isso. Seu amor pelos seres 

humanos está acima de tudo. 

2. (____) Jesus é o foco, mas não o objetivo de todas as Escrituras. Sua 

encarnação como Messias foi um cumprimento das promessas do Antigo 

Testamento. 
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3. (____) A vida vem com uma etiqueta que diz: “Cuidados de conservação: Lavar 

à mão com sabão neutro. Não secar em secadora. 

4. (____) O apego às coisas da Terra faz com que desejemos nos valer do poder 

divino para realizar nossas vontades, mas precisamos nos submeter à 

vontade divina para que Deus realize os planos Dele, apenas, nas vidas de 

outras pessoas.  

5. (____) Cristo também não é representado como “as primícias” (1Co 15:20) de 

todos os que morreram. 

6. (____) O pós-requisito para entender e realizar a vontade de Deus está em 

negar nossa vontade e reconhecer a Dele. Quando o nosso coração se render 

aos planos divinos, a poderosa graça celestial o conduzirá ao sucesso, assim 

como aconteceu com Jesus Cristo. 

7. (____) Como Ló, necessitamos estudar por nós mesmos a Palavra de Deus e 

orar pela iluminação do Espírito Santo. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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