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Nome  ________________________    Obediência a Homem 
Classe ________________________        Exercício 1 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Olhando para os líderes 
1. Qual o propósito da autoridade? Porque temos pessoas como autoridades? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. a. Quem tem sido a pessoa como autoridade que mais lhe tem custado a obedecer na 
sua vida? 
___________________________________________________________________ 

b. Porque lhe custou ou lhe custa tanto obedecer essa pessoa? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. a. Nos últimos dois meses, quem tem sido a pessoa como autoridade mais difícil de 
obedecer? 
____________________________________________________________________ 

b. Por que lhe custa tanto obedecer essa pessoa? 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Que perguntas você tem acerca da obediência à autoridade? 
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Obediência ao homem 
Exercício 1, Página 2 

Instruções 

Leia Romanos 13.1-7 e 1 Pedro 2.3-17. Tire suas respostas destes versículos. 
Escreva suas respostas com suas palavras, não copie versículos inteiros. Junto a cada 
resposta escreva o nome do livro, o capítulo e o versículo que a contém. (Por exemplo: 
v. Romanos 13.3). 

5. De onde obtém seus líderes autoridade? (De onde obtém o direito a dirigir ou 
governar?) 
v. ________   _______________________________________________________ 

6.  O que você está realmente fazendo quando desobedece a um líder? 
 v. ________   _______________________________________________________ 

7. Quais são os resultados da desobediência? 
 v. ________   _______________________________________________________ 

8. Quais são os resultados da obediência? 

 v. ________   _______________________________________________________ 

 v. ________   _______________________________________________________ 

 v. ________   _______________________________________________________ 

 v. ________   _______________________________________________________ 

 v. ________   _______________________________________________________ 

 v. ________   _______________________________________________________ 

9. Você pode pensar em outros resultados da obediência e da desobediência? Enumere-
os aqui. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Nome ________________________    Obediência Homem 
Classe ________________________    Exercício 2 
Data  ____/____/____ Fase: _____  

Decido obedecer aos meus líderes 
Na primeira parte deste curso tratamos de forma prática como mostrar aos líderes 

que você deseja obedecer-lhes. 

1. Da lista de idéias dadas em aula, escolha uma forma de mostrar a uma autoridade 
como que você deseja obedecê-la. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Escreva um parágrafo no qual descreva o que aconteceu quando tratou de obedecer. 
(Como você respondeu ao seu líder quando ele lhe disse o que teria de fazer?) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Foi fácil para você mostrar que desejava obedecer ao seu líder? Porquê? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Como se sentiu depois de haver mostrado ao seu líder que desejava obedecer-lhe? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Obediência ao homem 
Exercício 2, página 2  

5. Como respondeu sua autoridade quando você fez segundo o planejado em N.º 1 
(quando lhe mostrou que desejava obedecer-lhe)? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. Foi mais fácil obedecer quando você se disse a si mesmo que desejava obedecer? 
Porquê? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. De que outras formas você pode mostrar aos seus líderes que deseja obedecer-lhes? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. Que idéias novas você aprendeu acerca da obediência aos líderes? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Nome ________________________   Obediência ao homem  
Classe ________________________        Exercício 3 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

A comida de Daniel 
Leia o capítulo 1 de Daniel (impresso no verso desta página). Ao responder cada 

pergunta, anote o número do versículo do qual tirou a resposta. Responda com suas 
próprias palavras. 

1. Porque Daniel não obedeceu ao que primeiro lhe foi ordenado? 
v. ________ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Porque se ordenou a Daniel comer a carne e beber vinho do rei? 
v. ________ ________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 

3. Os líderes de Daniel lhe disseram que devia comer da comida que o rei havia 
ordenado. Que fez Daniel antes de obedecer aos que tinham autoridade? Mencione as 
coisas que fez. (Há pelo menos sete respostas possíveis.) Baseie suas respostas nos 
versículos 5 a 15. 
1.  v._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
2. v ._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
3.  v._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
4.  v._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
5.  v._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
6.  v._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
7.  v._______  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Obediência do homem 
Exercício 3, página 2 
4. Qual era a atitude de Daniel em relação às pessoas em autoridade? 

v._______ ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5. Porque Daniel obedeceu? 
v._______ ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Capítulo 1 de Daniel - Nova Tradução na Linguagem de Hoje 
1.No terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o 

rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém, e 
os seus soldados cercaram a cidade, 
2.Deus deixou  que Nabucodonosor conquistasse a 
cidade e também que pegasse alguns objetos de valor 
que estavam no Templo. Nabucodonosor levou esses 
objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no 
templo do seu deus, na sala do tesouro. 

3.O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe 
dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse 
entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família 
do rei e também das famílias nobres. 
4.Todos eles deviam ter boa aparência e não ter 
nenhum defeito físico; deviam ser inteligentes, 
instruídos e ser capazes de servir no palácio. E 
precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos 
babilônios. 
5.O rei mandou também que os jovens israelitas 
recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo 
vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de três 
anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu 
serviço no palácio. 
6.Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, 
Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. 
7.Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltessazar, 
Sadraque, Mesaque e Abede - Nego. 
8.Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer 
a comida e beber o vinho que o rei dava; por isso, foi 
pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia 
resolvido. 
9.Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com 
Daniel e tivesse boa vontade para com ele. 
10.Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a 
Daniel: 

- Foi o rei, o meu senhor quem resolveu o que vocês 
devem comer e beber. Se ele notar que estão menos 

fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz 
de me matar, e vocês serão os culpados. 

11.Aí Daniel foi falar com o guarda a quem 
Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de 
Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: 

-12- Quero pedir que o senhor faça uma experiência 
com a gente. Durante dez dias, dê-nos somente 
legumes para comer e água para beber. 13.No fim dos 
dez dias, faça uma comparação entre nós e os jovens 
que comem a comida do rei. Então, dependendo de 
como estivermos, o senhor fará com a gente o que 
quiser. 

-14.O guarda concordou e durante dez dias fez a 
experiência com eles.15. Passados os dez dias, os 
quatro jovens israelitas estavam mais sadios e mais 
fortes do que os jovens que comiam a comida do 
rei.16.Aí o guarda tirou a comida e o vinho que 
deviam ser servidos aos quatro jovens e só lhes dava 
legumes para comer. 

-17.Deus deu aos quatro jovens um conhecimento 
profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, 
mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e 
sonhos. 

18.No fim dos três anos de preparo que o rei 
Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos 
os jovens até a presença do rei.19. Este falou com eles, 
e entre todos não havia quem se comparasse com 
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficarem 
trabalhando não palácio.10. Todas as vezes que o rei 
fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que 
exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que 
os quatro eram dez vezes mais inteligentes  do  que 
todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. 

21. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que 
o rei Ciro começou a governar a Babilônia. 
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Nome  ________________________   Obediência ao homem  
Classe ________________________        Exercício 4 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Minhas experiências de obediência aos líderes 

Instruções 
Pense nos dias recentes em que uma pessoa com autoridade sobre você lhe ordenou 
algo. 

1. Escolha três exemplos e responda as perguntas a seguir. 

2. Se você não está seguro da razão da ordem do seu líder, faça uma lista de 
diferentes possibilidades. 

3. Pode ser interessante falar com o seu líder depois de terminar este teste e descobrir 
acerca do que você pensava quanto às razões do seu líder. 

Exemplo 1  

1. O que lhe ordenou seu líder? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Qual foi a razão principal da ordem que lhe deu? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Obediência ao homem  
Exercício 4, página 2  

Exemplo 2 

1. Que lhe ordenou seu líder? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Qual foi a razão principal da ordem que lhe deu? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Exemplo 3 

1. Que lhe ordenou seu líder? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Qual foi a razão principal da ordem que lhe deu? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Nome ________________________   Obediência ao homem  
Classe ________________________        Exercício  5 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Os três amigos de Daniel na fornalha de fogo 

Leia o capítulo 3 de Daniel (impresso no verso desta página). 

Ao responder cada pergunta anote o número do versículo do qual tirou a resposta 
(por exemplo: v._5_). Responda com suas próprias palavras. 

1. Porque se ordenou aos três homens inclinar-se diante da estátua de ouro? 
v.______  _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

2. Por que desobedeceram os três homens? 
v.______  _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

3. Quais foram os resultados da sua desobediência? (oito respostas possíveis.) 
1. v.______  _______________________________________________________ 

2. v.______  _______________________________________________________ 

3. v.______  _______________________________________________________ 

4. v.______  _______________________________________________________ 

5. v.______  _______________________________________________________ 

6. v.______  _______________________________________________________ 

7. v.______  _______________________________________________________ 

8. v.______  _______________________________________________________ 

4. Qual foi a atitude deles em relação ao rei? 
v._________  _______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
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Obediência ao homem     Capítulo 3 de Daniel  
Exercício  5, página 2          Nova Tradução na Linguagem de  Hoje  

1.O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que 
media vinte e sete metros de altura por dois metros e setenta 
de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá na 
província da Babilônia.2.Depois, ordenou que todos os 
governadores regionais, os prefeitos, os governadores das 
províncias, os juizes, os tesoureiros, os magistrados, os 
conselheiros e todas as outras autoridades viessem à 
cerimônia de inauguração da estátua.3 Todos eles vieram e 
ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de 
inauguração.4 Aí o encarregado de anunciar o começo da 
cerimônia disse em voz alta: 

- Povos de todas as nações, raças e línguas! 5 
Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das 
cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos 
musicais, ajoelhem- se todos e adorem a estátua de outro 
que o rei Nabucodonosor mandou fazer. 6.Quem não se 
ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora 
numa fornalha acesa. 

7.Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, 
todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a 
estátua de ouro. 

8.Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a 
ocasião para acusar os judeus.9. Eles disseram ao rei 
Nabucodonosor: 
–Que o rei viva para sempre! 10 O senhor deu a seguinte 
ordem: “Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, 
todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro.11.Quem 
desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha 
acesa.”12.Ora, o senhor pôs como administradores da 
província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus- 
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego- não respeitam o senhor, 
não prestam culto ao deus do senhor, nem adoram a estátua 
de ouro que o senhor mandou fazer. 
13 Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou 
chamar Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Eles foram 
levados para o lugar onde o rei estava, 14 e ele lhes disse; 

- É verdade que vocês não prestam culto ao meu deus, 
nem adoram a estátua de ouro que mandei fazer? 15 Pois 
bem! Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a 
adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais 
começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma 
hora numa fornalha acesa. E quem é o deus que os poderá 
salvar? 

16 Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam 
assim: 

-Ó rei, nós não vamos nos defender. 17.Pois, se o 
nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar 

da fornalha e nos livrar do deu poder, ó rei. 18 E mesmo que 
o nosso Deus não nos salve, o senhor pode ficar sabendo 
que não prestaremos culto ao seu deus, nem adoraremos a 
estátua de ouro que senhor mandou fazer. 

19.Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 
três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse 
a fornalha sete vezes mais do que de costume.20 Depois, 
mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem 
Sadraque, Mesaque e Abede- Nego e os jogassem na 
fornalha.21 Os três jovens, completamente vestidos com os 
seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram 
amarrados e jogados na fornalha.22.A ordem do rei tinha 
sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nuca; 
por isso , as labaredas mataram os soldados que jogaram os 
três jovens lá dentro.23. E, amarrados, Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego caíram na fornalha. 

24 De repente, Nabucodonosor se levantou e 
perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: 

- Não foram três os homens que amarramos e 
jogamos na fornalha? 

- Sim, senhor!- responderam eles. 
25.-Como é, então, que estou vendo quatro homens 

andando soltos na fornalha?- perguntou o rei.- Eles estão 
passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem 
parece um anjo. 

26. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: 
- Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos  do Deus 
Altíssimo, saiam daí e venham cá! 
Os três saíram da fornalha,27 e todas as autoridades 

que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo 
não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham 
chamuscado nem um cabelo da sua cabeça, as suas roupas 
não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de 
fumaça. 28 O rei gritou: 

- Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abede- Nego 
seja louvado! Ele enviou o seu Anjo e salvou os seus servos 
que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem; pelo 
contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar 
um deus que não era o deles. 

29 Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a 
sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de 
Sadraque, Mesaque e Abede- Nego seja cortada em pedaços 
e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há 
outro Deus que possa salvar como este. 

30 Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens 
em cargos ainda mais importantes na província da 
Babilônia. 
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Nome _______________________    Obediência ao homem  
Classe _______________________         Exercício  6 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Comparando Daniel 1 com Daniel 3 

Ler novamente os capítulos 1 e 3 de Daniel antes de responder estas perguntas. 

1. Quais foram as diferenças básicas entre estas situações com relação a obediência 
a uma autoridade? 

v.________ ___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Como teria agido você nessas situações? Porquê? 
a. Daniel 1: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Obediência ao homem 
Exercício 6, página 2  

b. Daniel 3: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Nome ________________________  Obediência ao Homem 
Classe ________________________       Exercício 7 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Resultados da obediência e da desobediência 
1. Faça uma lista de seus resultados da obediência aos líderes. 

Mencione pelo menos _____________ resultados. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Faça uma lista de seus resultados da desobediência aos líderes. 
Mencione pelo menos _____________ resultados. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Nome ________________________  Obediência ao Homem 
Classe ________________________        Exercício  8 
Data  ____/____/____ Fase: _____ 

Obedecendo por vontade própria 
Mesmo falando dos três níveis de obediência. 

1. Obedecer (obedecer porque se lhe ordena). 

2. Obedecer e descobrir a razão principal da ordem do seu líder. 

3. Obedecer por vontade própria (porque isto é justo). 

Pense nos dias recentes e identifique uma situação em que obedeceu por vontade 
própria.  

Escolha uma situação e responda as seguintes perguntas. 

1. O que fez por vontade própria sem que seu líder lhe tivesse ordenado? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. É fácil obedecer sem ter autoridade por perto?_______________________________ 
Explique a sua resposta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Foi tentado a desobedecer?______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Obediência ao Homem 
Exercício 8, página 2  

4. Que aprendeu com este incidente? 
a. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

e. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Cronograma 

Curso ______Obediência ao homem_____  

Provas   Versículos para memorizar                     Data 
      1     __________________________________       ____________ 
      2     __________________________________       ____________ 
      3     __________________________________       ____________ 

Testes    Data limite 

1 __________________________________ 
2 __________________________________ 
3 __________________________________ 
4 __________________________________ 
5 __________________________________ 
6 __________________________________ 
7 __________________________________ 
8 __________________________________ 
       __________________________________ 
       __________________________________ 
       __________________________________ 

Exame             Data _____________________ 


