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Lição 02: Saul, o rei reprovado por Deus

Os atributos da obediência
Certamente em algum momento da sua 

vida você já ouviu a seguinte expressão: 
Fulano de Tal está tão desobediente! Bel-
trano não obedece ninguém! Isso é muito 
comum! Afinal de contas, quem nunca viu 
uma pessoa desobediente? Desta maneira, 
faremos uma pequena observação a respei-
to dos efeitos que a obediência pode gerar 
na vida de alguém. Mas o que é obedi-
ência?  Obediência é um substantivo que 
define a ação de quem obedece, ou seja, 
uma pessoa que segue, cumpre ou cede às 
vontades ou ordens de alguém. 

A obediência também faz parte da orga-
nização social em que vivemos e é para isso 
que as normas de cunho social estão presen-
te em todas as sociedades. Imaginem se em 
um curto período de tempo todas pessoas 
ignorassem as normas e desobedecessem 
as determinações legais, morais e éticas? 
Viveríamos um verdadeiro caos. Da mesma 
maneira vive uma pessoa desobediente, sem 
limites e regras... um verdadeiro caos.

A obediência é a característica basilar e 
fundamental para manter um relaciona-
mento íntimo e sincero com o Pai. Sim! 
O Senhor quer que sejamos obedientes a 
sua palavra, pois quem obedece a Deus, 
obedece aos pais, obedece as autoridades 
e obedece as normas terrenas. Vejamos 
alguns atributos da obediência:

• Os que obedecem aos mandamentos 

do Senhor, são amados por 
Deus: “Porque nisto consiste o amor a 
Deus: em obedecer aos seus mandamentos. 
E os seus mandamentos não são pesados,” 
1 Jo 5.3. 

• Os que amam são obedientes aos manda-
mentos do Senhor: “Se vocês me amam, obede-
cerão aos meus mandamentos,” Jo 14.15.

• Os obedientes tem uma vida bem-su-
cedida: Não deixe de falar as palavras deste 
Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de 
noite, para que você cumpra fielmente tudo 
o que nele está escrito. Só então os seus 
caminhos prosperarão e você será bem-su-
cedido,” Js 1.8.

• A obediência nos leva à vida eterna: 
Todo aquele que desobedecer a um desses 
mandamentos, ainda que dos menores, e 
ensinar os outros a fazerem o mesmo, será 
chamado menor no Reino dos céus; mas 
todo aquele que praticar e ensinar estes 
mandamentos será chamado grande no 
Reino dos céus,” Mt 5.19.

A obediência cotidiana está presente to-
dos os dias em nosso dia a dia. Porém, é a 
obediência a palavra de Deus que nos fara 
vitoriosos nas batalhas, nos aproximará de 
Deus e nos levará ao céu. Portanto, se suas 
práticas estão mais voltadas para rebeldia 
e desobediência, reveja seus conceitos e 
busque viver uma vida plena debaixo da 
obediência e da benção de Deus.
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