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TESTE DA VONTADE EGOCÊNTRICA Lição 15  
João 21:18: Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias; 

quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 

 

Olá bênçãos de DEUS, quantos estão felizes com Jesus? Tenho certeza que o Senhor tem nos moldado nestes dias de 

uma forma muito especial, pois ele está a procura de pessoas que tenham um coração ensinável, um coração disposto 

a aprender tudo que ele deseja ensinar para que seu Reino cresça e floresça entre nós.  Uma das frases que ministro 

muito é aquela que precisamos perder para Jesus ganhar, e hoje falaremos um pouco sobre isso, sobre colocar nossas 

vontades sujeitas ao Reino e à vontade de Deus. Isso não é tarefa fácil, pois a nossa vontade está sempre do nosso 

lado, não gostamos de perder nada, queremos sempre aquilo que nos traz conforto, queremos sempre ser, fazer ou ir 

onde a nossa vontade mandar, isso é o que chamamos de vontade egocêntrica, ou estarmos no centro de todos os 

nossos desejos. Essa vontade vai ser trabalhada para o Senhor, Ele nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar 

o seu Reino para que estas coisas nos sejam acrescentadas, Mt 6:33. Então o Reino é mais importante do que minhas 

vontades, daí os testes das nossas vontades serem confrontadas com a vontade de Deus. 

 

A vontade egocêntrica destrói qualquer pessoa, em nome dos nossos desejos e vontades, saímos pisando em todo 

mundo e desagradando a Deus, foi assim com Lúcifer, veja em Isaias 14:12-14, ele queria exaltação: “Eu subirei... Eu 

exaltarei o meu trono...” Resultado: Foi precipitado no inferno. Quem anda atrás de suas vontades pode ter o mesmo 

destino, o inferno. Quando o Senhor nos pedir para fazer algo que não agrada a nossa vontade, ou está contrário ao 

que desejamos, precisamos nos lembrar que quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus, veja em Mateus 26:39. Jesus 

executou a vontade do pai, ainda que não fosse a dele naquela hora. 

 

Não conseguir as coisas do modo como queremos é uma das experiências mais duras desta vida, quando queremos 

alguma coisa, vamos em frente, e não desistimos facilmente, ainda mais se isso vai nos trazer conforto, o difícil será 

quando Deus resolver nos frear diante de nossas vontades, é aí que Ele vai ver se somos verdadeiramente seus filhos e 

servos, porque obedecer a Ele naquilo que não fere nossas vontades não é tão difícil assim, difícil é obedecer quando 

não concordamos ou quando tínhamos outros planos. 

 

No texto que lemos acima, no início do estudo, Jesus disse que chegaria uma hora que Pedro seria tomado pela mão e 

levado a lugares que ele não queria ir, veja, Jesus estava falando com Pedro, aquele que era cheio de vontades, cheio 

de rompantes e que gostava de fazer tudo do seu jeito. Assim somos muitos de nós, e quando chegamos até o Senhor, 

Ele com certeza vai trabalhar esse defeito em nós, então deixe ele trabalhar e te ensinar por onde deves andar, o que 

deves fazer, quando deves fazer... Sujeite-se a vontade soberana de Deus. 

 

Com estes testes, Deus nos levará a quebrantamentos muito grandes, para nos tornarmos moldáveis nas mãos dEle, a 

ponto de poder dizer com sinceridade: “- Bem, Senhor, eu prefiro que faças isto, mas estou disposto a fazer aquilo 

que o Senhor quiser e achar melhor.” 

 

Concluindo, quero dizer que precisamos aprender a estar prontos para fazer o que Deus diz e não o que queremos ou 

sentimos. E muitas vezes Ele pede para abrirmos mão de alguma coisa que estamos lutando com todas as nossas 

forças, ou então pede para lutarmos com todas as nossas forças para aquelas coisas que já decidimos abrir mão, você 

entende? Ele é Deus, e é o Senhor das nossas vidas, Ele decide.  

 

Às vezes Ele nos pede para ficar em silêncio quando queremos falar e temos muito para dizer, ás vezes Ele pede para 

que a gente fale quando queremos ficar quietos, às vezes Ele pede para gente ir, quando na verdade queremos ficar, às 

vezes Ele pede para a gente ficar quando na verdade queremos ir, Deus é assim, as vezes quer que a gente continue a 

investir em alguém quando queremos desistir dessa pessoa, às vezes quer que a gente “pule fora” de algum 

relacionamento quando na verdade queremos investir um pouco mais. Precisamos entender que Ele vai tratar nossas 

vontades, para que seja a dEle em primeiro lugar, por isso se prepare, esteja com seus ouvidos atentos, quando Ele 

falar, submeta sua vontade a dEle. 

 

Semana que vem tem um desafio... Vamos multiplicar (se possível) de dois em dois no Maximo 3 pessoas, escolher 

um local para ter uma célula, você poderá chamar convidados, visitas,  então a célula vai se multiplicar, Exemplo se 

tiver 12 pessoas na célula,  vamos fazer 6 celulas de 2 no Maximo 3 pessoas, e o Lider escolhe quem vai ministrar... 

será o próximo teste!!! Você combina onde será, e pode convidar pessoas, e vamos ter a célula multiplicada na 

próxima semana! 
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