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A obediência do cristão serve como 
um escudo contra as ciladas e os em-
baraços da vida, pois é por meio dela 
que se prova a sua lealdade e fidelidade 
para com Deus e, consequentemente, 
para com os homens. 

“Pois tu, Senhor, abençoarás ao jus-
to; circundá-lo-ás da tua benevolência 
como de um escudo”, Sl 5.12.

Todo aquele que tem o Senhor como 
seu pastor e ouve a sua voz, é total-
mente assegurado de que descansará 
em pastos verdejantes, e será guiado a 
águas tranquilas (Sl 23.2). Além disso, 
quem se mostra justo perante Deus, 
obtém o seu favor diante das situações 
da vida e, ainda, pode andar dignamen-
te ante a sociedade. É importante res-
saltar que a obediência a Deus nos leva 
a trilhar seus caminhos, que são perfei-
tos!

Alguém que consegue ser obe-
diente a Deus, certamente será obe-
diente em todas as suas funções, 
seja como filho, como aluno, ou até 
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mesmo como cidadão. Note que to-
dos os homens e mulheres que obe-
deceram à voz de Deus, foram bem-
-sucedidos:

• Em sua vida familiar (Gn 7.1);
• Em sua vida financeira (2Rs 4.2-6);
• Em sua saúde (Jo 9.6-7);
• Em seu ministério (Êx 14.15-16, 21-

22).
Em todos estes exemplos, a obedi-

ência a Deus esteve presente fazendo 
a diferença na vida de cada uma destas 
pessoas, mostrando a importância de 
obedecer a Ele em primeiro lugar.

Quando somos fiéis, isto transparece 
em nossos relacionamentos e intera-
ções uns com os outros, transforman-
do a nossa obediência aos parâmetros 
divinos em um escudo contra qualquer 
acusação. Em suma: A obediência gera 
confiança!

“Portanto, agora, nenhuma conde-
nação há para os que estão em Cristo 
Jesus, que não andam segundo a carne, 
mas segundo o espírito”,  Rm 8.1.


