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‘O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu 

nome, Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o 

que vos tenho dito’” (Jo 14:26, ARA; Ellen G. White, O Grande 

Conflito, p. 598-600). 
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Você já deve ter ouvido algumas histórias que advertem contra os perigos de 

se ler passagens isoladas da Bíblia. Uma dessas histórias, conta que certa mulher 

abriu a Bíblia aleatoriamente e correu seu dedo sobre um versículo para descobrir 

qual era a vontade de Deus. O versículo foi Mateus 27:5: “Então Judas jogou as 
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moedas de prata no templo, saiu e se enforcou” (NVT). Sem poder acreditar no que 

havia lido, ela tentou novamente. Mas, seu dedo parou sobre a passagem de Lucas 

10:37: “Jesus lhe disse: ‘Vá e faça o mesmo’”. Ela orou novamente, abriu a Bíblia, 

e dessa vez a passagem foi João 13:27: “‘O que você está para fazer, faça depressa’, 

disse-lhe Jesus”.  

A Bíblia não é como qualquer outro livro. Deus atuou no processo de 

revelação, no qual manifestou Sua vontade a seres humanos escolhidos. Os livros 

bíblicos são apropriadamente chamados de “Sagradas Escrituras” (Rm 1:2; 2Tm 

3:15). 

Como podemos descobrir a vontade de Deus? 

 

1 O CONTEXTO DA PASSAGEM 

 

A mais clara revelação da vontade de Deus se encontra na Bíblia. A segunda 

carta de Paulo a Timóteo diz: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 

o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para 

que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra” (2Tm 

3:16, 17). 

Forma deísta de Deus. Ele existe e nos ama. Mas é um Deus ausente que não 

Se comunica nem interage conosco. 

Deus panteísta que está em toda parte, em tudo e dentro de todos. Adotando 

essa posição podemos acabar seguindo um caminho qualquer que nos leve para 

um lugar qualquer. 

Quando lemos certas passagens sem levar em conta o contexto, ou 

impondo nossa opinião sobre o texto, as conclusões resultantes podem ser na 

melhor das hipóteses cômicas ou catastróficas! 

Embora nem tudo na Bíblia tenha sido revelado de maneira direta ou 

sobrenatural, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus (2Tm 3:16), 

mesmo aquelas partes não tão fáceis de ler e entender, ou que não são 

especificamente aplicáveis a nós hoje, como por exemplo, as festas hebraicas. 

Você acredita que é Bíblia é inspirada por Deus? 
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2 A APLICAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS 

 

Algumas decisões da vontade divina são universais e incondicionais. Por 

exemplo, a segunda vinda de Cristo é um evento que ocorrerá 

independentemente de aceitarmos ou não o plano divino. No entanto, há a 

vontade revelada de Deus. Ela se torna conhecida por meio das revelações 

divinas no contexto das circunstâncias pessoais de cada um de nós sob a guia do 

Espírito Santo. 

Quando precisamos tomar uma decisão devemos buscar a Deus em oração 

e pedir a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia deve ser consultada a fim de encontrar 

contextos semelhantes à situação pela qual estamos passando. Infelizmente, após 

o episódio do Monte Carmelo, Elias tomou sua própria decisão e fugiu com medo 

da perseguição de Jezabel.  

A Bíblia diz: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 

desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?” (Jr 17:9, NAA).  

O Deus que fala e que criou a linguagem humana habilita pessoas escolhidas 

para comunicar as verdades divinamente reveladas e os pensamentos 

divinamente inspirados de maneira confiável e fidedigna. 

Elias sempre esperava pela Palavra do Senhor. 

 

3 ALÉM DA REVELAÇÃO 

 

O estudo sistemático da Palavra de Deus, tendo como base o método 

correto de interpretação, confere ao leitor sincero a oportunidade de conhecer a 

vontade divina. Livros religiosos e comentários bíblicos ficam em segundo plano 

na mecânica do processo. A maior revelação é a pessoa Daquele que nos concede 

a orientação. 

Cristo anseia que a revelação de Sua pessoa e obra seja conhecida pelos 

habitantes deste mundo caído. Na criação Ele revelou a Adão a beleza do Universo 

que Ele havia criado. Para o povo de Israel Cristo deu instruções para que 

construíssem um santuário a fim de poder habitar no meio deles. Por meio dos 

profetas Ele Se revelou como o futuro Messias e Salvador. Na encarnação Ele Se 

tornou o Deus encarnado entre nós. Na cruz o Salvador Se revelou como o Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo. No estabelecimento da igreja apostólica os 
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apóstolos testemunharam da revelação da vida, morte e ressurreição de Jesus. 

Durante a trajetória do cristianismo Ele tem Se revelado como nosso Supremo 

Sumo Sacerdote e Intercessor no santuário celestial. Hoje, Jesus deseja revelar Sua 

vontade não só nos grandes movimentos da Igreja, mas também nas pequenas 

decisões de nossa vida. 

Ao longo dos 40 anos da travessia do deserto, Cristo “foi à frente […], numa 

coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para […] 

acamparem e para mostrar-lhes o caminho que […] deviam seguir” (Dt 1:33).  

Assim como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, 

embora nascido de uma mulher, as Sagradas Escrituras também são de origem 

sobrenatural, porém transmitidas por meio de seres humanos. 

A Bíblia é uma união divino-humana singular e inseparável. 

Nossa salvação está em jogo, e devemos examinar as Escrituras por nós 

mesmos. 

A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu sentido 

óbvio, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. 

Não devemos nos dedicar ao estudo da Bíblia com aquela confiança própria 

apresentada por muitos quando imergem nos domínios da ciência, mas sim com 

uma devota dependência de Deus e um sincero desejo de saber Sua vontade. 

Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. 

Todo verdadeiro aprendizado acontece no contexto da fé. 

Precisamos experimentar a revelação da vontade de Deus e refletir sobre ela. 

 

4 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

(____) Graça e paz da parte do Pai Você já deve ter ouvido algumas histórias 

que advertem contra os perigos de se ler passagens isoladas da Bíblia. 

(____) A Bíblia tem autoridade divina especial. Os livros bíblicos são 

apropriadamente chamados de “Sagradas Escrituras”. 

(____) A vontade de Deus está claramente revelada na Bíblia. Ela não é a 

única fonte, mas é a principal. 

(____) A oração é necessária não somente para suplicar pela ajuda divina, 

mas também para evitar que o coração nos engane. 
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(____) Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei 

Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao 

senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu 

diga para cair orvalho e chuva de novo. 

(____) A maior revelação não é a orientação em si. A maior revelação é a 

pessoa Daquele que nos concede a orientação. 

(____) O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das 

Escrituras o que é a verdade e, então, andar na luz, estimulando outros a seguir 

seu exemplo. Dia após dia, devemos estudar a Bíblia com dedicação, ponderando 

cada pensamento e comparando uma passagem com outra. Com o auxílio divino, 

devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, considerando que temos que 

responder por nós mesmos perante Deus. 

 

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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