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Você já ouviu a seguinte expressão: “é uma via 
de mão dupla”? Já parou para pensar qual o seu 
real sentido? “Diz-se quando os dois lados de uma 
situação ou questão são tratados em conjunto: o 
modelo demonstra que a integração é uma via de 
mão dupla, ou seja, beneficia tanto os refugiados 
quanto a sociedade acolhedora.” E por este moti-
vo, esta expressão tem tudo a ver com a lição que 
será estudada.

A Bíblia Sagrada nos diz que, “Aquele que tem 
os meus mandamentos e os guarda esse é o que 
me ama; e aquele que me ama será amado de 
meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele”,  
Jo 14.21.

Podemos destacar então, que a expressão 
“quem ama obedece” pode ser exemplificada pela 
“via de mão dupla”. Vejamos:

Quem possui os mandamentos de Deus e os 
guarda, os pratica, e é obediente aos seu ensina-
mentos Bíblia diz que este será amado por Deus, 
e consequentemente, por Jesus. Mas no final do 
versículo existe algo muito interessante que precisa 
ser explanado: Jesus diz que haverá uma manifes-
tação própria Dele através da vida daquele que é 
obediente. Ou seja, existe um benefício para Deus 
que será agradado e adorado através da obediên-
cia, bem como, para o praticante que será recom-
pensado mediante a manifestação da Glória de 
Jesus em sua vida. Vejam como é importante obe-
decer a Deus! Este versículo deixa essa colocação 
mais evidente: existe um elo entre a obediência e o 
amor a Deus. Quem ama obedece e quem obedece 
é amado e recompensado pelo Criador de todas as 
coisa. Louvado seja o nome do Senhor!

Obediência é uma prova de amor
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