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Desejo do Coração
Salmos 37.4

ESTUDO
Todos temos desejos, foi assim que Deus nos criou. Contudo, precisamos saber
para onde nossos desejos nos levam. (Pergunta 1)
Para que meus desejos possam se tornar realidade, é necessário haver um
alinhamento entre meus desejos e a vontade de Deus.
Nos textos abaixo, vemos a importância de conhecer a vontade de Deus; qual é a
vontade de Deus; e um exemplo de como a vontade do homem pode se alinhar com a
vontade de Deus:


Colossenses 1.9 – Conhecer a vontade de Deus

“Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de
pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e
entendimento espiritual.”



Timóteo 2.3-4 - Desejo de Deus

“Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.”



Romanos 10.1 - Alinhamento da vontade de Paulo com a vontade de Deus

“Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam
salvos.”

Como saber se meu desejo é bom?
Pergunte a si mesmo: Para onde esse desejo vai me levar?
- Eva desejou com seus olhos (Gênesis 3.6) (Pergunta 2)
- Caim foi dominado pelo desejo (Genesis 4.6-7) (Pergunta 3)
- Ló deixou seu desejo afetar toda a sua descendência (Genesis 13.10-13/ Gênesis
19.4-9/ Deuteronômio 23.3)
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- Davi (Salmos 42.1-2 / 63.1,3,8 / Atos 13.22,23 / Atos 13.36) (Pergunta 4)
Como alinhar meus desejos à vontade de Deus?
É nos debruçando na Palavra que passaremos a desejar os desejos de Deus.
Invista tempo em conhecer e meditar na Palavra de Deus.

PERGUNTAS
1. Qual a importância e quais os perigos do desejo na vida do ser humano?
2. Eva desejou o que era agradável aos olhos. Como não cometer o mesmo
erro?
3. Antes que Caim cometesse o pecado, Deus deu a ele um alerta. Isso já
aconteceu com você?
4. Vemos em Davi o exemplo de alguém que tinha o coração alinhado com o
Senhor. Qual era o seu segredo?
BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.
Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês
Hope e Hope Seed – 24 de Setembro 16:30h (Hope Seed) 18h (Juventude Hope)
Rede de Homens – 10 de Outubro às 19:30

