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Capítulo 1
Verdades básicas sobre a obediência aos
líderes
A. A obediência ao homem está baseada no amor
A obediência a Deus está baseada no amor. O mesmo se aplica à obediência ao
homem – também está baseada no amor. O amor é a chave da obediência. Se aprenderes
a amar aqueles que têm autoridade sobre você, poderá a obedecê-los.

1.

Deus lhe ordenou a amar os outros como a si mesmo

Jesus disse que amar aos outros é a segunda lei mais importante de Deus. Só o
mandamento de amar a Deus é mais importante. Deus nos ordenou a amar as nossas
autoridades. Se obedecer esta lei, também obedecerá todas as outras leis que as suas
autoridades lhe impõem. Ver Mateus 22.39 e Marcos 12.31.

2. Jesus lhe ordenou a amar aos outros como Ele ama
você
Isto aparece claramente estabelecido em João 13.34 e João 15.12. Você deve
amar as autoridades com o mesmo amor que Deus ama a você. Para fazer isso necessita
da ajuda de Deus.

3. Se você não ama seus líderes não poderá obedecêlos
Algumas autoridades são fáceis de obedecer, mas outras são difíceis de obedecer.
Se a sua obediência ao homem e a Deus há de ser coerente, você deve aprender a amar
as suas autoridades. Uma relação de amor facilita muito a obediência.
Se você odeia uma pessoa que tem autoridade sobre você, vai ser muito difícil
obedecê-la. A obediência está muito relacionada com a confiança. Se você confia em
sua autoridade poderá obedecê-la com a confiança que ela sabe o que é melhor pra você.
Se odeia essa pessoa, será muito difícil confiar nela. Os princípios da obediência a Deus
também se aplicam ao homem. Veja João 15.10 e 14.21,23 e 24.
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B. A quem você deve obedecer?
Em Romanos 13.1-7, Deus estabelece claramente que Ele tem posto autoridades
sobre você. Deus disse que você deve obedecê-las. Se você desobedecer aos seus
líderes, também estará desobedecendo a Deus. Você tem a responsabilidade pessoal de
obedecer as suas autoridades.

1.

Líderes do governo

Você deve obedecer aos líderes do governo, desde o presidente até os líderes
governamentais locais. Isto inclui os líderes federais, estaduais e municipais. Você deve
obedecer aos homens e às mulheres que trabalham para os líderes, como por exemplo, a
polícia. Também deve obedecer às leis criadas por eles. Ver Romanos 13.1-3 e 1 Pedro
2.13,14.

2. Os pais
A Bíblia estabelece muito claramente que os filhos devem obedecer a seus pais.
Ver Efésios 6.1-3 e Êxodo 20.12. A Bíblia não cita se seus pais são cristãos ou não.
Deus nos deu os pais para que os honremos, respeitemos, amemos e obedeçamos.

3. O empregador
Se você trabalha tem a responsabilidade de obedecer a seu empregador – a pessoa
para quem trabalha. Durante o trabalho para essa pessoa, você tem a responsabilidade
de obedecê-la.

4. Líderes espirituais – o pastor
Como novo convertido, é muito importante que comece a participar de uma igreja
local e que se faça membro dela. Você deve obedecer aos líderes espirituais, como o
pastor e o co-pastor. Se você leciona a uma classe da escola dominical tem a
responsabilidade de obedecer ao diretor e ao superintendente da escola dominical.

5. Os líderes do lugar onde vive
Se você vive fora da sua casa tem a responsabilidade de obedecer aos líderes do
seu “Lar” atual. Para você, este lugar pode ser o Desafio Jovem, um dormitório coletivo
ou um lugar semelhante. Quando você chegou a esse lugar fez um acordo em obedecer
aos líderes e às regras da casa. Enquanto viveres ali tens a responsabilidade de obedecer
a todas as autoridades. Isto inclui a direção, os líderes, os monitores e os auxiliares e
qualquer outro membro da casa com autoridade sobre você.
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C. Metas para obedecer com amor os seus líderes
Algumas vezes foi difícil obedecer os seus pais ou a outra autoridade? Houve
vezes em que você disse: “ Eu sei que eles não me compreendem!” Talvez seja você que
não entende eles. Vejamos muitas coisas que o ajudarão a entender as suas autoridades.

1. Aprenda a respeitar a sua autoridade, ainda que ela
tenha falhas
Todos cometemos erros. Temos falhas, pontos fracos, complexos e problemas.
Seus líderes não são perfeitos. Mas respeite-os apesar das suas falhas. Se você respeita
apenas aos seus líderes que não têm falhas, finalmente não respeitará a ninguém. Você
decide mostrar respeito a seus líderes. Não pode culpar a outra pessoa por sua falta de
respeito pelos seus líderes. Ver 1 Pedro 2.17.
Se você não respeita os seus líderes, será difícil entendê-los e amá-los. Também
lhe custará obedecê-los.

2. Deus usa seus líderes para guiá-lo e protegê-lo
Em Romanos 13.1,2 se estabelece claramente que Deus é quem tem colocado os
seus líderes como autoridades sobre você. Os colocou sobre você para guiá-lo, ajudá-lo
e protegê-lo. Eles são as “mãos de Deus” que fazem de você a pessoa que Deus quer
que seja. Deus tem dado a seus líderes muitas responsabilidades que afetam diretamente
a você. Enquanto estiver obedecendo a seus líderes e obedecendo a Deus, você
permanecerá debaixo da proteção deles. Deus envia os seus líderes para guiá-lo em sua
vida.

3. O que acontece se você não confia nos seus líderes?
Quantas vezes você disse: “Não confio nos meus pais” ou “não confio nesse
líder”? Muitas vezes uma pessoa pensa que desta forma assumiu uma responsabilidade
que não lhe corresponde.
Normalmente temos assumido a responsabilidade de avaliar a pessoa que tem
autoridade sobre nós - fiscalizamos para ver como está fazendo o seu trabalho. Se você
alguma vez tem feito isto, é provável que se deu conta de que o seu líder comete erros.
A reação natural perante este descobrimento é: “Se o meu líder comete erros (tem
falhas, complexos etc), então é melhor que tenha cuidado. Pode causar-me danos! Não
posso confiar nele!”
Quando você perde o respeito pelo seu líder, será difícil obedecê-lo. Deus não lhe
deu a responsabilidade de avaliar os seus líderes. Isto é responsabilidade de outras
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pessoas. Você deve prestar atenção no cumprimento de suas responsabilidades perante
Deus e o homem – obedecer aos seus líderes, respeitá-los e amá-los.

Capítulo 2
Como você pode obedecer aos seus
líderes?
A. Três níveis de obediência
Para aprender a obedecer aos seus líderes, a obediência tem três níveis (passos ou
etapas) de crescimento e desenvolvimento que deve entender e aplicar em sua vida.
Podemos comparar esses três níveis de obediência com a escola (Nível um –
escola primária, nível dois – escola secundária, nível três – universidade). Você deve
terminar a escola primária antes de poder ingressar na escola secundária etc.
Cada nível de obediência se edifica sobre o nível prévio. Você deve aplicar o
nível um antes de avançar o nível dois. Deve aplicar os níveis um e dois antes de
avançar o nível três.

1. Obedecer
Obedeça porque é pedido que você o faça. Este nível de obediência é fácil de
entender, mas difícil de pôr em prática. Apenas obedecer. O fato de apenas obedecer vai
contra a nossa natureza. Na continuação teremos algumas sugestões de como aplicar
isto em nossa vida.
a. Não se queixe;
b. Não responda ao seu líder nem discuta com ele;
c. Faça o trabalho melhor que puder (Colossenses 3.23);
d. Aprenda a alegrar-se na obediência.

2. Obedecer e descobrir a razão principal da ordem do
seu líder
O nível dois exige algo de meditação. Aprenda a obedecer e trate de entender
como pensa seu líder. Descubra a razão principal da ordem que seu líder lhe deu.
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a. Como posso descobrir a razão principal de uma ordem do
meu líder?
1) Tente colocar-se na posição do seu líder e veja as coisas do ponto de vista
que ele vê.
2) Pergunte ao seu líder porque ele deseja que você faça o que ele pediu.
Advertência: Tenha cuidado quando for fazer esta pergunta ao seu líder e
como irá fazê-la.
Quando? Em geral é melhor fazer esta pergunta depois de a tarefa estar
concluída. Se você pede explicação antes de começar a obedecer-lhe, é provável que seu
líder venha a interpretar como um desafio à sua autoridade.
Como? Pergunte de uma forma que mostre que você quer aprender a
obedecer melhor. Não pergunte de uma forma que pareça que você está desafiando sua
autoridade. Pergunte: “Porque devemos fazer isto?” Não pergunte: “Porque devo fazer
isto?”
3) Trate de descobrir a razão principal que Deus quer que você faça isto.
Que ponto cego (debilidade) Deus quer lhe mostrar através dos seus
líderes? Que qualidade está Deus tratando de formar na sua vida através
dos seus líderes?
4) Pergunte ao seu líder que metas ele tem para si mesmo e para você.

b. Porque devo descobrir a razão principal da ordem dada
pelo meu líder?
Você deve descobrir a razão principal da ordem dada por seu líder para
que possas avançar ao terceiro nível, e obedecer voluntariamente sem precisar
ser mandado.

3. Obedecer voluntariamente
O terceiro nível de obediência é obedecer de forma voluntária.
Esta deve ser sua meta – aprender a obedecer por vontade própria em todas as
áreas de sua vida. Você obedece sem que se diga. Obedece porque quer fazer o correto.
Obedece porque sabe que isto é justo.
Obedecer por vontade própria é uma expressão de domínio próprio. Também é
uma expressão de verdadeira liberdade. O conceito de Deus de liberdade não é fazer o
que você quer, senão fazer de boa vontade o que Ele quer você faça.
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A pessoa que obedece por vontade própria em todas as áreas de sua vida é um ser
perfeito. Jesus é a única pessoa que fez isso durante toda sua vida. Todos nós já temos
falhado, mas podemos lutar para tratar de alcançar este objetivo. Entretanto, quem
obedece por vontade própria vai se assemelhando mais e mais a Cristo.
Você necessitará da ajuda do Espírito Santo para obedecer por vontade própria.
Ele está pronto para o ajudar e lhe dar o poder para obedecer voluntariamente.

B. Como responder ao falar com seus líderes?
Em seus relacionamentos com seus líderes, há muitas ocasiões nas quais terá que
lhes responder. Qual é a forma que um cristão deve responder aos seus líderes? O que se
deve dizer? Como se deve dizer?
Apresentamos aqui alguns meios para ajudá-lo a planejar o que dizer aos seus
líderes. É possível que leve vários dias da semana para planejar o que dizer. Em outras
vezes, só terá alguns minutos ou segundos. Aprender a responder corretamente aos seus
líderes lhe ajudará a relacionar-se melhor com eles e lhe será mais fácil obedecê-los.

1.

Não censure nem critique seus líderes

Assegure-se de ter atitudes de obediência no momento de responder. Não diga:
“Você se equivocou em...”

2.

Você deve basear sua apelação na sua opinião

Faça seus comentários, dizendo: “Penso que...” ou “em minha opinião...” Não
comece dizendo: “Todo o mundo sabe que isto é correto...” nem “o senso comum nos
diz que...”

3.

Diga-o de uma forma que ajude seu líder alcançar
suas metas
“Se puderes explicar-me isto novamente, creio que poderei fazer melhor a tarefa”.

4.

Fixe metas de como responder a um problema
específico

Conviver com certos líderes lhe dá a oportunidade de aprender as suas prioridades
e as coisas que lhes incomodam. Em vez de pensar: “Meus líderes necessitam mudar”,
busque formas práticas de responder com uma atitude como a de Cristo. Quando lhe for
difícil obedecer, preste atenção especial na sua resposta. Não pense em mudar seu líder.
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Use algum tempo para pensar como responderá quando encarar situações difíceis
que tenham a ver com seus líderes. Por exemplo: Quando me incomoda:
(1) Me calarei;
(2) Tratarei de ver porquê me incomodei;
(3) Eu...

5.

Fixe a data na qual falará com seu líder

Há certas situações em que você sabe que deve ir falar com seu líder. É fácil
marcar uma data para tomar decisão e dizer: “Espere um dia em que a situação está um
pouco melhor”. Não espere a situação perfeita. Não seja orgulhoso, vá e esclareça as
coisas o mais rápido possível.
Por exemplo: “Depois do café da manhã falarei com o meu líder... Isto é o que lhe
vou dizer...’’
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Capítulo 3
O que fazer quando seu líder o incita a errar
Alguma vez uma autoridade lhe ordenou a fazer algo errado? Rapidamente
podem vir na sua mente situações como: “O que eu faria se meu pai me pedisse que eu
me jogasse do alto de um edifício de 10 andares? Devo obedecer-lhe?”
Mas enfrentamos a realidade. Quantas vezes algum de seus líderes pediu algo que
você poderia achar definitivamente mau? A maior parte do tempo se ordena fazer coisas
boas. As probabilidades de que seus líderes lhe ordenem fazer algo errado são 1 em 100
(ou em 1000).
Veja em seu guia de estudos nos testes 4 e 6, que tratam dos capítulos de 1 e 3 de
Daniel. Esses capítulos nós falam de situações nas quais se ordenou a algumas pessoas a
fazerem algo errado.

A.

Descubra a razão principal da ordem do seu
líder

Isto é o mais importante! Se você não endente a razão principal da ordem do seu
líder, você não poderá responder adequadamente.
Uma vez que descobriu a razão principal da ordem que lhe deu, você deve decidir
em qual dos quatros grupos seguintes você pode classificar a ordem.

1.

É o seu bem estar a razão principal?

A razão principal não é o pecado? Ver no Capítulo 1 de Daniel o exemplo do
líder que queria o melhor para uns jovens que estavam em período de ensinamento. O
líder não estava tratando de fazer Daniel pecar e os seus três amigos. Suas intenções
eram prover a melhor comida segundo seu critério para que o jovens fossem saudáveis.

2.

A razão principal é fazê-lo pecar?

Ler Gênesis 39 e Daniel 3 para ter dois exemplos deste assunto. Em Gênesis 39
vemos que José era um a escravo na casa de Potifar. A esposa de Potifar queria coabitar
com José. Claramente sua intenção era cometer um ato que violava as leis de Deus.
Em Daniel 3 vemos como Sadraque , Mesaque e Abede-nego foram afrontados e
obrigados a adorarem um ídolo. O rei da época ordenou que se prostrassem e adorassem
uma estátua feita em honra ao rei. Esses homens entenderam claramente que a ordem
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violava as leis de Deus. Os líderes desse país não se interessavam pelo que as leis de
Deus diziam a respeito de adorarem outros deuses.

3.

Estaria o líder provando você para ver as suas
atitudes?

Ver Gênesis 22.1-19 e Hebreus 11.17-19; Deus ordenou que Abraão oferecesse o
seu filho em sacrifício. Mas as leis de Deus dizem que não devemos matar. Gênesis 22.1
fala que Deus estava provando a Abraão.

4.

Está caçoando o seu líder?

Às vezes os líderes lhe ordenam algo, mas na realidade estão caçoando e a sua
intenção não é que você faça o que eles disseram.

B.

Se a razão principal da ordem do seu líder é o
seu bem estar (não pecar), você tem a responsabilidade de obedecer.

1. Encontre outra forma de obedecer de modo que não
tenha de pecar
Esteja seguro de que a sua forma de obedecer (sua alternativa criativa) cumpra as
metas do seu líder. No capítulo 1 de Daniel, vemos que Daniel encontrou outra forma de
manter-se saudável. Sua forma de fazê-lo não quebrava nenhuma das leis de Deus,
enquanto a obediência à ordem original haveria quebrado as leis de Deus. Seja criativo!
.Trate que sua alternativa seja o mais simples possível. Ore e peça a Deus que o ajude a
descobrir outra forma de fazer as coisas.

2. Fale com seu líder
Mostre atitudes de obediência e desejo de obedecer ao seu líder. Diga-lhe que
você deseja ajudá-lo a alcançar a sua meta.
Sugira a sua forma de fazer as coisas. Explique por que você deseja fazer de outra
forma. Explique toda a situação. Não exija que ele permita fazer de sua maneira. Não o
censure e nem o critique.

3. Dê tempo para que Deus mude a forma de pensar do
seu líder
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Se Deus quer que seu líder mude a forma de pensar, Ele porá pressão sobre seu
líder. Esteja preparado para que seu líder exerça pressão sobre você. Esta pressão
sempre será para seu benefício, para ajudá-lo a adquirir as qualidades que Deus quer
que tenha.

C.

Se a razão principal de uma ordem é fazê-lo
pecar, você tem a responsabilidade de
desobedecê-lo
(Observe cautelosamente este item - I Pedro 2.18,19 )

Veja um exemplo deste fato ocorrendo em Daniel 3. É sumariamente importante
que você saiba que a intenção clara do seu líder é que você peque. Se ler a história de
Daniel cap. 3, verá que os três homens foram valentes, mas corteses com o rei.
Na atualidade é comum que se peça aos cristãos que pequem em seus locais de
trabalho. Seu chefe lhes pede que mude seu relatório para tentar mostrar que está tudo
bem, e encobrir os problemas do trabalho. Claramente se pede ao cristão que minta.
Outros têm enfrentado uma situação semelhante em suas vidas, quando o chefe
lhes diz que mintam ao cliente para convence-lo para que comprem um automóvel ou
outro produto que eles têm para vender.

1.

Fale com seu líder
Mostre respeito ao seu líder. Mostre a ele atitudes de obediência.

Pergunte a ele qual é a razão principal do que ele ordenou fazer. Esteja seguro de
que entendeu a sua resposta. Talvez a razão principal não seja a mesma que você
pensava que era. É possível que a sua razão principal não seja fazer com que você
peque.
Explique-lhe porque crê que está mal e porque você deve desobedecer a sua
ordem. Não o censure quando ele estiver explicando isto.

2.

Dê tempo a Deus para mudar a forma de pensar de
seu líder

Se Deus quer que seu líder mude a forma de pensar, Ele porá pressão sobre o seu
líder. Esteja preparado para que seu líder exerça pressão sobre você. Esta pressão
sempre é para o seu benefício. O ajudará a adquirir as qualidades que Deus deseja que
tenha.
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3.

Esteja disposto a sofrer as conseqüências de fazer o
bem

Veja 1 Pedro 2.20. Este versículo não fala de sofrer as conseqüências de haver
feito algo errado. Se seu líder se nega em mudar de opinião, você tem a
responsabilidade de desobedecer e sofrer calado as conseqüências.
Raras vezes é fácil aceitar tranqüilamente o castigo. Pode significar a perda do
seu trabalho. O último dia da vida de Jesus é um bom exemplo de sofrer tranqüilamente
as conseqüências de fazer o correto.
O sofrimento sempre é para o seu benefício. Em que o beneficia a perda de seu
trabalho? Devemos ver a situação desde a perspectiva divina. Primeiro, Deus é nosso
provedor. Ele pode fazer que essa situação obre para seu bem.
Deus pode lhe dar um melhor trabalho. Mas ainda que Ele não o faça e você
termine em um emprego onde lhe paguem menos, tenha plena confiança de que Deus
está com você. Ter uma consciência limpa é muito melhor que viver em pecado e ter um
trabalho com muito boa remuneração.
Deus quer usar essas situações com o propósito de desenvolver em você as
qualidades necessárias para ser um cristão de êxito. Sofremos muitas vezes, mas em
geral é por causa de uma destas três razões:
1.

Nossas más atitudes;

2.

Nossa falta de criatividade;

3.

Nossa desobediência.

Quando nos esforçamos por obedecer a Deus, podemos ter confiança em que Ele
nos ajudará a crescer. Em Gênesis 39 vemos que José obedeceu a Deus, mas terminou
na prisão por suas ações. Ainda estando na prisão ele servia a Deus, e finalmente Deus
lhe usou de forma poderosa como ajudante do Faraó, rei do Egito.
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Capítulo 4
Resultados da obediência e da
desobediência aos líderes
Você não tem que ir muito longe para ver os resultados da obediência e da
desobediência aos líderes. Muitas vezes não pensamos nas conseqüências da obediência
ou da desobediência quando estamos frente à tentação de desobedecer a um líder. A
Bíblia dá vários exemplos do que sucede quando uma pessoa obedece ou desobedece a
suas autoridades.

A. Resultados da obediência aos líderes
Quando você decide obedecer a seus líderes, a miúdo verá os benefícios desta
prudente decisão. É provável que sirva por experiência que o obedecer a seus líderes
não faça que seus problemas desapareçam. De fato, às vezes é muito duro obedece-los,
e até cria mais problemas. A Bíblia não promete que a vida será toda de sorrisos e
felicidade só pelo fato de obedecer aos líderes.
A obediência afeta suas relações com muitas pessoas, não só com o líder que lhe
deu uma ordem. Pense em uma ocasião recente em que obedeceu a um de seus líderes.
Logo faça a seguinte pergunta a respeito dessa ocasião: “Como afetou minha relação
com as seguintes pessoas minha obediência a esse líder?”
1. Deus;
2. Meus pais e minha família;
3. Meus filhos (presentes e futuros);
4. Meus amigos;
5. Meus companheiros de trabalho;
6. Outras pessoas que vivem perto de mim.
A Bíblia assinala claramente que muitos problemas podem ser evitados se
obedecemos a nossos líderes. O Teste 8 da guia de estudo lhe pede que faça uma lista
dos resultados da obediência a seus líderes. A seguir alguns versículos que ilustram
alguns resultados da obediência.
1. Gênesis 24
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2. 1 Reis 17.8-23
3. Provérbios 2.1,2
4. Provérbios 6.20-24
5. Provérbios 13.13
6. Provérbios 28.7
7. Romanos 13.1-6
8. Efésios 6.1-3
9. Efésios 6.5-8
10. Hebreus 5.8,9
11. 1 Pedro 2.13-17

B. Resultados da desobediência aos líderes
A desobediência é muito fácil de justificar, especialmente se é você o que está
desobedecendo! Talvez pensou que era uma regra sem sentido, ou estava convencido de
que o líder não estava sendo justo. Pode-se pensar em muitas boas desculpas. Sem
dúvida, todas essas desculpas não mudam o fato de que na realidade se trata de uma
conduta desobediente. Já temos falado das raras ocasiões em que nossos líderes nos
ordenam fazer algo que vai contra as leis de Deus.
Em geral são muito claros os resultados da desobediência às leis e regras
estabelecidas por nossos líderes. Às vezes os resultados são imediatos, como é o caso do
policial que estava observando as pessoas que não paravam no sinal vermelho.
Quando os resultados não vêm imediatamente, algumas pessoas se enganam a si
mesmas e pensam que podem escapar com sua conduta desobediente. Algumas pessoas
não experimentam as conseqüências de sua desobediência.
Deus há dito claramente que Ele não passa por alto nossa conduta desobediente.
Se a disciplina pelo pecado não se dá nessa vida, a pessoa enfrentará o juízo de Deus
depois da morte.
A desobediência afeta suas relações com muitas pessoas, não só com o líder que
lhe deu a ordem. Muitas vezes não pensamos como nossa desobediência afetará os
demais. Pense em uma ocasião recente na qual desobedeceu a um de seus líderes. Logo
faça a seguinte pergunta a respeito dessa ocasião: “Como afetou minha conduta
desobediente minhas relações com essas pessoas?”
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1. Deus;
2. Meus pais e minha família;
3. Meus filhos (presentes e futuros);
4. Meus amigos;
5. Meus companheiros de trabalho;
6. Outras pessoas que vivem perto de mim;
A Bíblia dá diversos exemplos do que sucedeu quando certas pessoas
desobedeceram às suas autoridades. O Teste 8 do Caderno de Estudo lhe pede que faça
uma lista dos resultados da desobediência a seus líderes. A seguir alguns versículos que
nos falam dos resultados da desobediência.
1. Gênesis 39
2. 1Samuel 13,14
3. Provérbios 13.13
4. Provérbios 5.12-14
5. Provérbios 15.9,10
6. Atos 5.17-42
7. Romanos 13.1-6
8. 2Coríntios 10.6
9. 1Pedro 2.13-17
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