
Quero Impor a minha vontade 
 

  

Vivenciar experiências contrárias à nossa própria vontade ou diferentes 

das nossas expectativas e desfavoráveis a nós é sempre uma tarefa muito difícil, 

porém são tão comuns que nos obriga a ter um olhar diferente sobre essas 

experiências para não adoecermos nossas emoções e termos uma vida 

equilibrada entre a realidade e as nossas expectativas. 

O Senhor Jesus nos ensinou a oração para sempre dizermos “seja feito a 

Sua vontade”. Vejam que missão difícil submeter a nossa vontade à vontade de 

Deus e descansar nossa alma nessa perspectiva de que a nossa vontade não é 

a mais importante e aquela que deve ser buscada. 

A vontade de Deus é que vai se estabelecer independentemente da 

nossa e somos cientes de que ela pode trazer a morte, a doença e o sofrimento 

em clara e contundente oposição a nossa vontade. 

Não é fácil não ter o poder para impor a nossa vontade. Ela parece ser 

sempre a melhor para nós e muito mais agradável. O que realmente queremos 

fazer é que a nossa vontade prevaleça em todas circunstâncias e acreditamos 

que isso nos traria satisfação, conforto e sensações de supremacia. 

É fato que não temos o poder de impor nossa vontade em tudo. Essa 

realidade nos deixa inseguros, com medo ou até pânico diante da realidade 

que se apresenta para cada um de nós ou mesmo somente com a ideia ou 

fantasia de alguma coisa não acontecer conforme nossos planos ou fora do 

nosso controle. É assim que nos sentimos, impotentes diante da realidade dos 

acontecimentos que constantemente se opõem a nossa vontade. 

A minha conclusão inexorável é de que esta situação não vai mudar. A 

realidade sempre será contrária aos nossos pensamentos se não tivermos a 

capacidade de mudar nossa visão do mundo em que estamos. Vejam a seguir 

duas ideias de como podemos agir: 

Vendo a vida com sabedoria: “O conselho da sabedoria é: procure obter 

sabedoria; use tudo que você possui para adquirir entendimento. ” Provérbios 4:7 – É 

fundamental conhecer todo o contexto da vida humana, da sua criação, 

existência e propósito. A Bíblia é fonte primária desse conhecimento da luz que 

vem do alto. Nossas orações podem se tornar experiências de renovação da 

vida em uma perspectiva de acomodação da nossa alma ao propósito maior 

do Senhor Deus para nossa vida. Precisamos buscar sabedoria em fontes 

sublimes da graça eterna de Deus sobre a vida dos seus filhos, no conselho dos 

irmãos, na oração e na palavra de Deus. 

Vendo a vida pela lente de Deus: A busca da sabedoria nos conduzirá 

cada dia a focarmos nossa visão a partir da ótica de Cristo de não nos 

aproveitarmos das coisas do mundo, mas ao contrário, darmos menos 

importância a essas temáticas que nos consomem e nos levam a correr atrás do 

vento e procurarmos a verdadeira sabedoria que está em servirmos uns aos 

outros em amor. 
“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como 

insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os 

dias são maus. 

Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 

” Efésios 5:15-17. 
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