Lição 3: INVISTA: na obediência a Deus
DESENVOLVIMENTO: Pode-se afirmar que
um dos grandes ensinamentos da Bíblia,
presente em cada um de seus 66 livros, tem
a ver com a obediência. Deus deseja que seu
povo aprenda que uma vida abençoada é
consequência da obediência a ele. Dois textos, a princípio, podem ser citados para mostrar
isso: leia Deuteronômio 28.1-2 e Josué 1.6-9. Nesses dois textos, está clara a ideia de que a
obediência é uma condição para a benção. Contudo, conforme os destaques feitos, essa
obediência deve ser qualificada. Palavras como “fielmente" e "cuidadosamente", nos
mostram que tipo de obediência devemos ter. Deve ser uma obediência atenta à vontade
do Senhor em seus detalhes, o que levanta uma série de questões: Qual é a vontade do
Senhor? Onde ela está manifesta? Como podemos obedecer a Deus na prática?
HÁ PELO MENOS 4 INSTÂNCIAS ONDE PODEMOS ENCONTRAR A VONTADE DO
SENHOR
1. A PALAVRA DE DEUS: Os dois textos já apresentados falam sobre obedecer aos
mandamentos e a lei de Deus. Esses mandamentos e lei estão registrados na Bíblia. A
Bíblia é a Palavra de Deus, ou seja, é a grande instância onde podemos encontrar a vontade
do Senhor. Contudo, não basta conhecer a vontade do Senhor comunicada pela Bíblia para
termos uma vida abençoada. A prática é o fator determinante. Leia o que Jesus disse, em
Mateus 7.24-27. Nesse texto, a rocha não é a palavra de Jesus, mas a obediência a essa
palavra. Veja também Tiago 1.22-25. Além da Palavra de Deus, há ainda outras três
instâncias onde podemos encontrar a vontade do Senhor.
2. OS PAIS: Os pais são uma fonte da vontade de Deus para seus filhos. A obediência aos
pais é um ensinamento bíblico. Veja o que a Bíblia diz, em Êxodo 20.12 e Efésios 6.1-3.
Assim como a obediência a Deus, a obediência aos pais também gera uma vida abençoada
para os filhos. Alguém poderia contar um caso em que foi abençoado por ter obedecido a
seus pais? E um caso contrário?
3. OS LÍDERES ESPIRITUAIS: Os líderes espirituais também são uma fonte da vontade de
Deus para seus liderados. A obediência aos líderes espirituais também é um ensinamento
bíblico. Está escrito, em Hebreus 13.7,17. Assim como a obediência a Deus e aos pais, a
obediência aos líderes espirituais também gera uma vida abençoada para seus liderados.
Alguém poderia contar um caso em que foi abençoado por ter obedecido a seus líderes
espirituais? E um caso contrário?
4. AS AUTORIDADES PÚBLICAS: As autoridades públicas também são uma fonte da
vontade de Deus para os cidadãos. O papel do crente é orar por elas e não criticá-las. A
obediência à elas também é um ensinamento bíblico. Leia Romanos 13.1-7. Portanto, é
necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade
de uma punição, mas também por questão de consciência. Assim como a obediência a
Deus, aos pais e aos líderes espirituais, a obediência às autoridades públicas também gera
uma vida abençoada para seus cidadãos. 1. Alguém poderia contar um caso em que foi
abençoado por ter obedecido às autoridades públicas? E um caso contrário?
CONCLUSÃO: A obediência é algo caro para Deus e que ele espera de nós. Leia I Samuel
15.22-23:
COMO ESTÁ A SUA PRÁTICA DE OBEDIÊNCIA? EM QUAIS DAS INSTÂNCIAS DA VONTADE
DE DEUS VOCÊ PRECISA MELHORAR A SUA OBEDIÊNCIA?
DESAFIO: Pois bem, agora queremos desafiá-los a estudar a Bíblia procurando
mandamentos de Deus, anotá-los e começar a praticar de fato as ordens e mandamentos
de Deus. Chega de apenas saber o que Deus quer! Está na hora de obedecê-lo. Jesus
afirmou: “E por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’, e não fazem o que eu digo?”
(Lucas 6.46)

