
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
5. Obediência:  Fruto do Reavivamento  
Material bíblico: Mt. 26:69–74, Atos 5:28–32, 6:3–10, 9:1–9, Fil. 2:5–8; 2 Coríntios 10:4, 5. 
 
Citações 

• As regras existem para a obediência dos tolos e a orientação dos sábios. Douglas 

Bader  
• A obediência é um ato de fé; a desobediência é o resultado da descrença. Edwin Louis 

Cole  
• A fé e a obediência foram embrulhadas no mesmo pacote. Aquele que obedece a 

Deus, confia em Deus; e aquele que confia em Deus, obedece a Deus. C. H. Spurgeon 
• Força não constitui direito... a obediência é devida apenas aos governos legítimos. 

Jean-Jacques Rousseau  

• O ponto-chave da vida cristã é a obediência, mas a maioria das pessoas nem sequer 
gostam da palavra. Charles Stanley  

• Fortaleça a mente feminina, ampliando-a, e isso representará o fim da obediência 
cega. Mary Wollstonecraft  

• O crente não é redimido pela obediência à lei, mas ele é redimido para ela. John 

Murray 

 
Perguntas 
 Por que é importante falar da obediência? O que é a verdadeira obediência? Qual é a 
diferença entre o modo que um amigo obedece e o de um servo? Como podemos deixar de 
compreender o que é obediência verdadeiramente? Como podemos mostrar nossa 
identificação e concordância com os princípios divinos em nosso próprio viver? Como isso 
impacta as questões relativas ao grande conflito? 
 
Resumo bíblico 
 A traição de Pedro a Jesus é relatada em Mt. 26:69-74. Mas seria isso uma falta de 
obediência ou uma falta de confiança? Atos 5:28-32 ilustra um conflito de obediência — às 
exigências dos sacerdotes ou às próprias convicções dos discípulos com respeito a Deus. Daí 
a resposta: “Antes importa obedecer a Deus do que aos homens” (Atos 5:29 FBV). O custo 
de seguir a Jesus é mostrado no martírio de Estêvão (Atos 6). Não obstante, esta obediência 
de Estêvão não foi obrigação para ele, mas o deleite de seguir o Senhor de Sua vida. Paulo 
estava lá e, sem dúvida, essa experiência teve um grande impacto sobre ele (Atos 9:1-9). É 
interessante que Saulo (que se tornou Paulo) certamente cria que estivesse obedecendo a 
Deus enquanto perseguia os cristãos…  

A verdadeira obediência é mostrada na encarnação de Jesus: “a atitude que você deve 
ter é a mesma que teve Cristo Jesus. Embora em Sua natureza, Ele sempre fosse Deus, ele 
não se preocupava em egoisticamente exigir igualdade com Deus. Em vez disso, ele Se 
esvaziou, assumindo a natureza de servo, tornando-Se um ser humano. Vindo em forma 
humana e humilhando-Se, Ele Se submeteu à morte — e morte numa cruz” (Fil. 2:5–8 FBV). 
2 Cor. 10:4, 5 nos faz lembrar que nossas armas são espirituais e que não são deste mundo. 
De modo semelhante, nossa obediência seguirá os princípios do governo de Deus, que nunca 
nos forçam; eles simplesmente nos convidam para a concórdia e aceitação como as únicas 
formas de viver. 
 
Comentário   
 A lição fala sobre viver uma “vida de obediência voluntária e submissão humilde à 
vontade do Pai” (quinta-feira). Como podemos diferenciar entre concordância reflexiva e 
obediência cega? Que outros conceitos como concordância, identificação e conformidade 
refletem muito mais a ideia de amigo do que de servo?  



 Toda essa questão de qual deve ser nossa prioridade em nossa resposta a tais 
perguntas influencia o nosso relacionamento com Deus. E qual é a natureza da verdadeira 
obediência — está puramente em fazer o que nos dizem sem mesmo compreender por quê, 
ou será que Deus deseja que meditemos, raciocinemos e, finalmente, concordemos que o que 
Ele diz é certo? 
 No contexto do grande conflito, qual é a questão fundamental? Será que é que o diabo 
e todos os que o seguem não estão obedecendo a Deus? Que Deus exige obediência 
inquestionável? Se essa é a verdadeira questão, então Deus podia ter forçado essa obediência 
há muito tempo. Contudo, Deus fez um grande esforço para demonstrar que esta não é a 
maneira pela qual Ele governa Seu universo.  
 A prioridade de Deus é vencer a batalha pelas mentes dos seres que Ele criou —
convencê-los por meio da demonstração de que Sua forma de governar o universo é o único 
modo de fazê-lo, e de que Ele é justo, amorável e verdadeiro. Somente ao convencer Seus 
filhos de que as acusações do diabo são falsas pode Deus resolver o conflito em relação ao 
caráter e ao governo de Deus.  
 De fato, uma das principais acusações do diabo é de que Deus exige obediência. 
Portanto, a questão vai muito além — que tipo de obediência e por quê?  
 Algumas respostas dadas pelos crentes cristãos tendem a concordar com as acusações 
do diabo! Mesmo aqueles que desejam falar bem de Deus podem, às vezes, ficar confusos 
sobre o que Deus realmente deseja e sobre como Ele alcança Seus objetivos. Termos como 
“justificação” podem sugerir que a prioridade de Deus é nos declarar inocentes, em vez de 
nos restaurar à saúde espiritual. Porém, a obediência que Deus busca é a concordância 
voluntária de que certo é certo e errado é errado, e isso nos leva a nos dedicar aos outros, em 
vez de a nós mesmos. 
 
Comentários de Ellen White 
 O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação 
apenas — porque é requerido que assim faça — jamais entrará no gozo da obediência. Não 
obedece… A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. Origina-se do 
amor à justiça, o amor à lei de Deus. A essência de toda justiça é lealdade ao nosso Redentor. 
Isso nos levará a fazer o que é reto porque é reto, porque a retidão é agradável a Deus.  
{Parábolas de Jesus, p. 97-98} 
 Toda a verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E 
se consentirmos, Ele por tal forma Se identificará com os nossos pensamentos e ideais, 
dirigirá nosso coração espírito em conformidade com o Seu querer, que, obedecendo-Lhe, 
não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade, refinada, santificada, 
encontrará seu mais elevado deleite em fazer o Seu serviço. Quando conhecermos a Deus 
como nos é dado o privilégio de O conhecer, nossa vida será de contínua obediência. 
Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos 
tornará aborrecível.  {O Desejado de todas as nações, p. 668} 
 A fé que serve para nos trazer em contato vital com Cristo, expressa de nossa parte 
suprema preferência, dependência perfeita e inteira consagração. . . . Ela produz na vida do 
seguidor de Cristo a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus, pois o amor a Deus e 
o amor ao homem será o resultado da conexão vital com Cristo.  {Nos lugares celestiais, p. 
108} 
 
Preparado em Janeiro 19, 2013 © Jonathan Gallagher 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


