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O Senhor é o meu pastor: nada me faltará. 

Salmos 23:1 
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Nas três tentações, Jesus respondeu com as palavras “está escrito”. Isto é, 

Ele foi diretamente à Palavra de Deus e nada mais para lidar com os ataques e 

enganos de Satanás. Essa é uma lição poderosa para todos nós: a Bíblia, e a Bíblia 

somente, é o padrão supremo e fundamento de nossa crença. Não foi opinião; não 
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foi um argumento elaborado e complicado; nem foi com palavras de animosidade 

pessoal. Cristo é Deus, mas em Sua defesa contra Satanás, Ele Se submeteu 

unicamente à Palavra de Deus. 

Somente a Bíblia e unicamente a Bíblia, foi o método de defesa de Jesus contra 

os ataques do adversário. 

 

1 EM HARMONIA COM AS ESCRITURAS 

 

Uma grande contribuição dada pela Igreja Adventista é o dom de profecia 

manifestado na vida e obra de Ellen G. White. Muitas aplicações práticas dos 

princípios bíblicos são reveladas por meio dos seus numerosos escritos. Inspirada 

pelo Espírito Santo, ela escreveu sobre vários assuntos, inclusive saúde, educação, 

casamento, família, mordomia e finanças, profecia, ministério, evangelismo e 

nutrição.  

As três maneiras pelas quais Deus revela Sua vontade são: a Bíblia, Suas 

atuações providenciais e as impressões do Espírito Santo. As atuações 

providenciais podem ser casuais (coincidências), experimentais, históricas e/ou 

sobrenaturais. Devemos notar que nem toda porta que se abre significa 

necessariamente a vontade de Deus, nem toda porta que se fecha significa que não 

seja Sua vontade. Devemos examinar nosso coração com oração e com o auxílio 

do Espírito Santo para determinar se esses acontecimentos são, de fato, 

providenciais. 

As impressões do Espírito Santo se aplicam, não às grandes decisões da 

vida, mas às impressões que nos afetam, o Espírito Santo nos convence. Da 

mesma forma que as atuações providenciais, essas impressões devem ser 

submetidas ao escrutínio das Escritura. 

Jesus ensinou aos Seus discípulos a obediência à Palavra de Deus e à Lei. 

Ele resumiu os Dez Mandamentos, cujos quatro primeiros se concentram 

no relacionamento divino-humano, e os seis últimos focalizam os relacionamentos 

interpessoais humanos. 

O que você pensa ou precisa estão de acordo com a Palavra de Deus? 
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2 SABEDORIA E RAZÃO 

 

Antes de tomar uma grande decisão, é prudente consultar pessoas 

tementes e fiéis ao Senhor. Pessoas cristãs, que praticam os princípios bíblicos 

e dos escritos do Espírito de Profecia. Por serem praticantes das Escrituras, essas 

pessoas podem oferecer conselhos e orientações segundo a vontade divina. 

Elas devem saber quem você é e desejar seu bem. Devem conhecer seus 

valores, sua visão de mundo, seus objetivos de vida, sua história, seu caráter e sua 

experiência. Em resumo, elas devem amar você. Elas também precisam ter 

experiência de vida. As pessoas mais sábias, geralmente, são mais idosas, pois já 

passaram por erros, fracassos, sucessos, e outras experiências. Assim, podem 

orientar de maneira mais segura àqueles que buscam seus conselhos. 

Deus nunca faz nada que seja totalmente sem sentido, nem absurdo e sem 

propósito. A razão e o discernimento podem ser úteis para aplicar os princípios 

bíblicos no contexto de cada caso ou decisão a ser tomada. 

Jesus confiava na autoridade das Escrituras para explicar como essas 

coisas foram preditas centenas de anos antes. Ao Se referir à totalidade das 

Escrituras, Jesus estava ensinando os discípulos pelo exemplo. À medida que 

fossem espalhar a mensagem do evangelho, eles também deveriam expor todas as 

Escrituras. 

A quem você tem buscado orientação para resolver os seus problemas e dilemas 

desta vida? 

 

3 QUANDO DEUS NÃO RESPONDE 

 

Há ocasiões em que, após termos orado, parece que Deus simplesmente 

não responde. Isso não significa que Ele seja indiferente. Por alguma razão, Ele 

não deu uma resposta imediata ao nosso pedido. Nesse caso, o melhor que temos 

a fazer é continuar confiando na soberania divina.  

Para revelar que Deus não é um sistema nem uma força impessoal. O Espírito 

Santo é uma Pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho. Tendo como características a 

vida (2Co 3:3), a inteligência (Is 40:13), a liberdade (1Co 12:11), o conhecimento e 

a emoção. Ele interage conosco como uma pessoa real interage com outra pessoa. 



REVELAÇÕES DA VONTADE DIVINA (PARTE 2)                                                                                                     4 de 5 

Para revelar que o Espírito Santo inspirou as Escrituras e fala por meio 

delas (2Pe 1:20, 21; 2Sm 23:1, 2; Jo 14:16, 17, 26; 16:13, 26, 27). Após as opções 

serem submetidas ao filtro bíblico ou outro, se não existir nenhuma outra 

informação, a decisão ou escolha deve ser tomada tendo por base o “assim diz 

o Senhor”. Embora possamos nos sentir inseguros, com receio de escolher a opção 

certa, é preciso confiar na Bíblia, crendo que ela permitirá que sucedam os 

melhores resultados de qualquer escolha que fizermos com oração, humildade e 

espírito de obediência. 

Para revelar que Cristo é nosso Senhor e Rei. Jesus foi guiado pelo Espírito 

(Mt 4:1; Mc 1:12; Lc 4:1). 

De que maneira os interesses egoístas dificultam o processo da tomada de 

decisões? 

 

4 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

(____) Na realidade, uma empresa havia respondido a ele e oferecido uma vaga 

como profissional iniciante. Naquele mesmo instante, ele reconheceu que Deus 

havia respondido sua oração, e tomou sua decisão. 

(____) Nas duas tentações, Jesus respondeu com as palavras “está escrito”. 

(____) […] Deus manifesta Sua vontade por meio das Santas Escrituras. Sua 

voz revela-se também em Suas providenciais atuações; e nós a distinguiremos, se 

Dele não nos separarmos, andando em nossos próprios caminhos, agindo segundo 

nossa vontade, e seguindo os impulsos de um coração não santificado, até que a 

percepção se torna tão confusa que as coisas eternas deixam de ser discernidas, e 

a voz de Satanás é tão distinta que se aceita como a voz de Deus. 

(____) Nossas decisões precisam ser analisadas racionalmente. Sim, Deus, às 

vezes, faz coisas sobrenaturais e extraordinárias, mas, de certa forma, elas ainda 

devem ser analisadas pela razão. 

(____) Jesus tratava constantemente pessoas, lugares e eventos do Antigo 

Testamento como verdade histórica. Ele Se referiu a Gênesis 1 e 2, a Abel em 

Gênesis 4, a Davi comendo os pães da proposição e a Eliseu, entre outras figuras 

históricas. 
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(____) Tendo como características a vida (2Co 3:3), a inteligência (Is 40:13), a 

liberdade (1Co 12:11), o conhecimento e a emoção. Ele interage conosco como uma 

pessoa real interage com outra pessoa. Se seguirmos determinada fórmula, 

executarmos certo ritual ou apertarmos alguns botões de uma máquina, não 

devemos esperar que caia um pacote de doces do Céu. 

(____) O povo de Deus pode chegar a uma correta compreensão de seu dever 

somente por meio de sincera oração e de fervorosa busca pela santificação do 

Espírito Santo. Quando buscarem corretamente instruções quanto ao que devem 

fazer, esses métodos estranhos e não confiáveis não serão aceitos por eles. 

 

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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