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Capítulo 1
Amor e Obediência
A. Porque obedecer a Deus?
Obediência e amor estão relacionadas entre si intimamente. Ambas têm uma grande
influência uma na outra. Se você obedece a Deus, tem que aprender a amá-Lo. Apenas
em um relacionamento pessoal com Deus baseado no amor você vai Ter o desejo e o
poder de obedecer às leis de Deus. O amor é o fundamento sobre o qual a obediência é
construída. Quanto maior for o seu amor por Deus, tanto mais fácil vai ser obedecê-Lo.

1. Deus é amor
Uma das maiores qualidades ou características de Deus é que Ele é um Deus que
ama. Vários versículos na Bíblia falam sobre o amor de Deus. Veja 2 Coríntios 13:11 e
João 3:16.

2. Deus ama você
João 3:16 nos conta que Deus ama o mundo todo, não apenas algumas pessoas. Ele
ama você muito profundamente. Sua vida de pecados passada não O impediu de amá-lo.
Você é muito especial para Ele.

3. Deus disse para você amá-Lo
A lei mais importante de toda a Bíblia é amar a Deus com todo o seu coração, alma,
mente e forças. (veja Mateus 22.37 e Marcos 12.30) em outras palavras, nós somos
mandados a amar a Deus com tudo o que nós temos. Temos que amar a Deus mais do
que a qualquer outra pessoa.
Em João 14.15 Jesus disse que se você O ama, você vai obedecer as leis de Deus.
Se você não obedece a Deus, isto mostra que você não ama a Deus. Se você não ama a
Deus, você vai achar impossível obedecer Suas leis.
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B. Como posso obedecer a maior lei de Deus?
Como você pode obedecer a maior lei Deus? O que você pode fazer para mostrar a
Deus que O ama? Existe um número de diversas formas práticas de você mostrar a Deus
que O ama. Eis quatro:
1.
2.
3.
4.

Obedeça às leis de Deus;
Obedeça aos princípios relacionados a essas leis;
Dê a Deus seus direitos pessoais;
Faça o que Deus quer que você faça.
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Capítulo 2
Atitudes e Obediência
Nós temos discutido porque devemos obedecer a Deus. Vimos que a maior lei de
Deus se refere ao amor. Agora vamos olhar mais de perto como nossas atitudes afetam o
nosso comportamento.
Este material pode ser facilmente generalizado a todos os nossos líderes –tanto
Deus quanto nossos líderes terrestres.

A. Identifique as atitudes que são fáceis de
desobedecer a Deus
Uma atitude é um modo de pensar; uma opinião; um padrão de pensamento.
Uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de obedecer a Deus é
porque têm atitudes erradas em relação a Deus. Você pode perguntar, “o que minhas
atitudes têm a ver com ser capaz de obedecer a Deus?” MUITO! O que você pensa sobre
Deus vai influenciar o quanto bem você vai obedecer a Ele.
Cheque para ver se você tem algumas dessas atitudes em relação a Deus.
______ Atitude de condenação (atitude crítica)
______ Atitude de rebelião
______ Atitude de ingratidão
______ Atitude de preguiça
______ Atitude de ressentimento
______ Atitude de teimosia
Como uma pessoa mostra que tem uma ou mais dessas atitudes em relação a Deus?
Há diversas formas – pelo que você diz, como você reage quando Deus manda você
fazer algo, etc.
Você pode perguntar, “como eu posso me livrar dessas atitudes?” A resposta é
clara. Ponha atitudes obedientes no lugar das atitudes erradas.
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Veja o curso Estudos de Grupo Para Novos Cristãos, intitulado Atitudes para mais
informações sobre como se livrar das atitudes erradas e como desenvolver novas
atitudes.

B. Desenvolva atitudes obedientes
Uma das partes mais importantes sobre o aprender a como obedecer a Deus e
desenvolver atitudes obedientes. Filipenses 2.5 nos diz para termos as mesmas atitudes
que Cristo teve. Que tipo de atitudes Jesus teve em relação às autoridades sobre Ele?

1. Atitude reverente
a. O que é uma atitude reverente?
1) Reverência – significa respeito misturado com amor. Seu respeito por
Deus é misturado com seu amor por Ele. 1 Pedro 2.18
2) Admiração – você admira a Deus. Você olha para Ele com respeito. Você
honra-O.

b. Como você desenvolve uma atitude reverente?
1) Entenda que Deus está trabalhando na sua vida através dos seus líderes.
2) Reconheça que Deus está usando os seus líderes para torna-lhe o homem
ou a mulher que Ele quer que você seja. Provérbios 21.1.
3) Veja Seus líderes como “as mãos de Deus”, guiando e dirigindo você.

2. Atitude de servo
a. O que é uma atitude de servo?
1) Entender que eu não sou o meu próprio chefe.
2) Eu reconheço que estou realmente servindo a Deus quando eu estou
trabalhando para os meus líderes. Colossenses 3.23
3) Isto significa que eu estou trabalhando pela aprovação de Deus em tudo
que eu faço, especialmente em obedecer a Deus e aos meus líderes.

b. Como eu desenvolvo uma atitude de servo?
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1) Eu de boa vontade me submeto a Deus e aos meus líderes e os obedeço. 1
Pedro 2:18
2) Eu me ponho sob a proteção de Deus.
3) Eu procuro formas de tornar alguém bem sucedido, especialmente os meus
líderes. Eu me excito com isso e acho alegria de verdade fazendo isto.
4) Não tente fazer o trabalho de Deus. Não tente tomar Suas
responsabilidades.

3. Atitude de gratidão
a. O que é uma atitude de gratidão?
1) Sendo agradecido por ter Deus como meu líder.
2) Sendo genuinamente alegre e apreciando o que Deus está fazendo para
fazer de você um homem ou mulher que Ele deseja.

b. Como eu posso desenvolver uma atitude de gratidão?
1) Aprenda a ser alegre por ter Deus como seu Senhor. Agradeça a Deus
todos os dias por ser seu filho. 1 Tessalonicenses 5.18
2) Mostre genuína apreciação por Deus todos os dias. Agradeça-O sempre
que Ele usar outras pessoas para avisá-lo ou corrigi-lo.
3) Entregue todas as suas expectativas para Deus. Faça uma lista de todas as
coisas que você espera que Ele faça para você. Então ore e entregue todas
essas expectativas a Deus.

4. Atitude de calma
a. O que é uma atitude calma?
1) É muito simples – aprenda a ficar calmo. Aprender a estar calmo no que
você diz, em duas áreas, (1) o quanto você fala, e (2) a altura que você fala
(volume de voz).
2) Aprenda a estar calmo por dentro tanto quanto por fora.
3) Aprenda a estar em paz com Deus.
1 Pedro 3:4 (NTLH)
Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde;
ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus.
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Esse verso foi escrito para as esposas sobre suas atitudes em relação aos maridos.
Contudo, o princípio é bom para qualquer pessoa – desenvolva uma atitude de calma.
Deus considera isto muito precioso.

b. Como eu desenvolvo uma atitude de calma?
1) Aprenda a obedecer a Deus sem ter que conhecer todas as Suas razões.
Seja pronto ao obedecer simplesmente por que Ele lhe ordenou.
2) Ponha a sua confiança em Deus, para que Ele possa trabalhar através dos
seus líderes para fazer em sua vida o que Ele quer. Confie em Deus
mesmo que seus líderes cometam erros e façam coisas erradas. Veja 1
Pedro 2:23.
3) Não argumente com Deus.
4) Não peça uma explicação do tipo porque você deveria fazer algo antes de
obedecer.
Examinando a vida de Jesus você vai ver que Ele desenvolveu estas atitudes na sua
vida. Ele mostrou estas atitudes em seu relacionamento com Deus e com seus líderes
terrestres.
Quando você tentar desenvolver essas quatro atitudes obedientes, você vai achar
muito mais fácil obedecer a Deus.

Manual do Aluno, Primeira Edição em Português
2003, Teen Challenge International, USA, Doado ao Desafio Jovem do Brasil

10
Obediência a Deus

Capítulo 3
Que leis devo obedecer?
A. Obedeça as leis de Deus no Novo Testamento
1 João 5.3 (NTLH) diz, “pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os
seus mandamentos não são difíceis de obedecer”. No Novo Testamento Deus nos deu
muitas leis que explicam o que Deus quer que façamos e o que não. Veja Mateus 5,6, e
7, Marcos 12:30,31, João 13:34, Romanos 13:1,2, Efésios 6:1-3.
Obedecer às leis de Deus é uma forma de mostrar que ama Ele.

B. Obedeça aos princípios relacionados às leis de
Deus
As leis do Antigo Testamento foram escritas para a nação de Israel (os judeus).
Mais de seiscentas leis foram dadas a eles para os guiarem no estabelecimento do
governo, leis sanitárias, e práticas religiosas.
Jesus veio cumprir as leis do Antigo Testamento e introduzir uma nova conveniente
aos cristãos. Nós não somos mais obrigados a obedecer às leis do Antigo Testamento.
Contudo, o princípio relacionado a cada lei do Antigo Testamento pode nos ensinar uma
lição que nós podemos aplicar a diferentes situações da nossa vida diária.
A Bíblia não dá leis específicas dizendo a você o que fazer em cada situação que
enfrenta. Por exemplo, a Bíblia não tem uma lei que diz, “Não dirija o seu carro acima
da velocidade permitida”, ou “não use cocaína”. Mas a Bíblia nos dá princípios que
podemos aplicar a cada uma dessas situações.
A Bíblia diz em Romanos 13.1,2 que você deve “obedecer às autoridades”. Os
líderes da nossa nação e do nosso Estado estabeleceram leis regulando a velocidade dos
carros. Portanto nós temos a responsabilidade de obedecer a esses limites de velocidade,
por causa do que foi escrito em Romanos 13.1,2.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 6.19,20 (ARC) “o vosso corpo é templo do Espirito
Santo, que habita em vós... glorificai, pois, a Deus no vosso corpo...” Se você vai
obedecer este princípio de Deus, você não pode destruir o seu corpo usando drogas. Usar
drogas é também contra as leis deste país. Portanto desta forma também isto é errado.
É muito importante para você estudar a Bíblia para descobrir os princípios de vida
de Deus. Quando você começar a padronizar o seu comportamento por esses princípios,
você vai se capaz de mostrar a Deus que o ama. Veja Mateus 23.23.
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O Espírito Santo vai ajudá-lo a entender os princípios inerentes às leis de Deus. Ele
também vai ajudá-lo a ver como aplicar esses princípios a cada situação que enfrentar.

C. O que é “vontade de Deus”?
Eu posso mostrar a Deus que o amo obedecendo as suas leis, e obedecendo os
princípios a elas inerentes. Eu posso mostrar a Deus que o amo entregando a Ele os
meus direitos pessoais. E eu posso mostrar a Deus que o amo fazendo o que Ele quer
que eu faça. Muitas vezes isto é mencionado como “fazer a vontade de Deus.” o que isso
significa – fazer o que Deus quer que eu faça conforme Ele me deixa claro o que é.
Vamos dar uma olhada a algumas coisa que Deus quer que você comece a fazer
desde agora – hoje!
1. tornar-se um cristão
Romanos 10.9
2 Pedro 3.9
2. Parar de pecar
1 Pedro 2.11
1 Tessalonicenses 5.22
3. Começar a fazer o que é certo
Romanos 12.1,2,9
4. Dedicar tempo para o serviço cristão
Mateus 6.19-21
5. Ter problemas e provas
Tiago 1.2-4
6. Aprender agir como Deus
Romanos 8.29
7. Aprender a ser sensível às necessidades dos outros
1 Coríntios 13.4-8
8. Compartilhar com os outros o que cristo tem feito por você
1 Pedro 3.15
Você pode começar a fazer todas essas coisas desde agora. Essas são as coisas que
Deus quer que você faça.
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Capítulo 4
Resultados da obediência a Deus
O que acontece quando eu obedeço às leis de Deus? Outra maneira de ver os
resultados da obediência e responder a esta pergunta:
Como a obediência a Deus afeta o meu relacionamento com essas pessoas?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deus
Eu mesmo
Meus pais e famílias
Meus filhos
Meus amigos
Aqueles com que eu trabalho
Outras pessoas

Aqui estão algumas escrituras que contam alguns dos resultados da obediência.
1. Êxodo 19.3-6
2. Deuteronômio 11.26-28
3. Jó 36.11
4. Provérbios 2.21
5. Jeremias 7.23
6. Malaquias 3.7-12
7. João 14.15,16
8. João 14.21-23
9. João 15.10,11
10. Romanos 5.18,19
11. Romanos 6.16
12. Romanos 6.23
13. Romanos 13.1-6
14. Efésios 6.1-3
15. Hebreus 5.8,9
16. 1 Pedro 2.13-17
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Capítulo 5
Resultados da desobediência a Deus
O que acontece quando eu desobedeço? Satanás quer que você acredite que nada de
mal vai acontecer a você ou a qualquer pessoa se você desobedecer às leis de Deus.
Contudo isso não é verdade. A Bíblia claramente ensina que é errado desobedecer a
Deus.
A Bíblia usa uma simples palavra de 6 letras – PECADO. Deus promete que todo o
pecado vai ser punido. A punição pode nem sempre vir imediatamente, mas ela sempre
virá.
Podemos ver os resultados da desobediência a Deus respondendo esta pergunta:
Como a desobediência a Deus afeta meus relacionamentos com essas pessoas?
1. Deus
2. Eu mesmo
3. Meus pais e família
4. Meus filhos (presentes e futuros)
5. Meus amigos
6. Outras pessoas
A Bíblia é repleta de exemplos trágicos dos resultados da desobediência. Aqui
estão alguns textos que mostram os resultados da desobediência.
1. Deuteronômio 11.26-28
2. 1 Samuel 13,14
3. 2 Samuel 11,12
4. Jó 36.12
5. Provérbios 2.22
6. Provérbios 5.22,23
7. Provérbios 6.29
8. Provérbios 13.13
9. Provérbios 15.9,10
10. Jeremias 12.17
11. Malaquias 3.7-12
12. Romanos 5.18,19
13. Romanos 6.16
14. Romanos 6.23
15. Romanos 13.1-6
16. 1 Pedro 2.13-17
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