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Lição 06: Asa, o rei que não perseverou!

O que você precisa fazer para viver a vontade de Deus?
É muito comum orarmos assim: Senhor, 

seja feita a tua vontade!
Mas será que estamos realmente vivendo 

a vontade Dele? Fazer a vontade de Deus 
reque de nós disciplina, obediência, renún-
cia, humildade... aquele que ama o Senhor 
busca fazer sua vontade, independentemen-
te das circunstâncias.

Para viver a vontade de Deus, Abraão 
precisou sair da sua terra para um lugar 
onde não conhecia, precisou esperar o mo-
mento certo para o seu milagre acontecer. A 
vontade de Deus requer obediência e 
paciência.

Ana queria muito gerar um filho. Ela via 
as outras pessoas recebendo suas bênçãos 
antes dela. Foi atormentada dentro da sua 
própria casa, mas um dia ela decidiu viver 
a vontade de Deus. Ela orou, rasgou seu 
coração aos pés do Senhor e Ele ouviu sua 
oração. A benção de Deus na vida de Ana 
foi tão grande que se estendeu a seu filho 
Samuel. A vontade de Deus requer ora-
ção, choro, lutas... mas sua realização 

é tão extraordinária que 
transcende gerações.

Para viver a vontade de Deus Daniel 
precisou renunciar os manjares do rei, foi 
jogado na cova dos leões, mas o Senhor 
o exaltou e um grande milagre aconteceu. 
A vontade de Deus requer submissão, 
renúncia e é uma fonte inesgotável de 
milagres surpreendentes.

José viveu longe dos seus parentes. Para 
viver a vontade de Deus ele foi preso, mas 
quando chegou a hora da promessa se cum-
prir todos tiverem que ver o poder de Deus 
em sua vida. O escravo virou governador!  
A vontade de Deus quer temor, com-
promisso com sua Palavra.

Escolher viver a vontade de Deus é sempre 
a melhor opção, ainda que as coisas pareçam 
que não vão se encaixar. Só Ele sabe a peça 
correta para sua vida se enquadrar, para que 
tudo volte para o lugar e para que milagres 
grandiosos aconteçam. A vontade do Senhor 
é sempre boa, perfeita e agradável, o nosso 
deve é confiar, esperar, acreditar que Ele fará.
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