Oração Inicial

Retomando:Na célula anterior, fomos desafiados a nos lembrar do chamado de Deus para
nossa vida e pedir a Deus que manifestasse em nós o espírito de coragem que Ele já nos
deu. Como você se sentiu em relação ao seu chamado depois disso?

Estudo 04 – Temer e Obedecer

Resumo:Neste estudo veremos a importância que há no temor e na obediência. Falaremos a
respeito do que acontece quando temos em nós o temor e somos obedientes e quais devem
ser as nossas posturas para ter uma vida de temor e obediência.

Texto: Êxodo 9: 20-21 e Provérbios 9: 10.
Introdução:Todos sabemos e concordamos que não é bom e muito menos fácil, lidar com alguém
desobediente. Ninguém gosta de ter que tratar com essa pessoa, torna-se cansativo e muito pesado
o relacionamento com o desobediente. Da mesma maneira a pessoa que não respeita ninguém, que
não consegue honrar a pessoa alguma. Logo, essas coisas se tornam a marca da pessoa e todos se
referem a ela como alguém desobediente e que não teme a ninguém. A falta de temor faz gerar a
desobediência.Essas duas posturas erradas trazem sobre nossa vida consequências muito graves.
1)Você se considera uma pessoa que teme a Deus e é obediente?
Na maioria das vezes, quando essa pergunta é feita, a resposta é positiva. Muitos se consideram
pessoas que temem a Deus e que O obedecem. Porém, essa pergunta, para que seja fielmente
respondida, precisa ser perguntada a Deus. Nós mesmos precisamos perguntar a Deus: Deus, o
Senhor acha que eu sou uma pessoa que é temente e obediente a Ti? Esta avaliação deve ser
feita pelo próprio Deus. Isso porque a maioria de nós acredita ser tementes e obedientes.Mas
a verdade é que costumamos temer somente em alguns momentos e obedecer somente àquilo
que achamos por bem obedecer, ou seja, quando o que foi ordenado é bom aos nossos olhos.
Quantas vezes deixamos de obedecer ao que Deus nos ordenou? Gostamos de obedecer somente
quando nos convém, mas não nos atentamos para as sérias consequências dessa escolha. No texto
de Êxodo que lemos, podemos perceber as consequências para a vida daqueles que não se
importaram com as palavras do Senhor. Faraó não queria permitir que o povo de Israel saísse do
Egito para servir a Deus. Isso fez com que 10 pragas fossem lançadas sobre os egípcios. Quando a
sétima praga foi anunciada, alguns dos oficiais de Faraó já estavam temendo a Deus e obedeceram
ao que Moisés falou, mas a Bíblia nos mostra que alguns não se importavam com a palavra do
Senhor e por isso não obedeceram. Aqueles que obedeceram, retiraram do campo os animais e os
seus servos, mas o que não temeram a Deus e não obedeceram, foram mortos por uma grande
chuva de pedra e fogo tal como nunca houve.

2)Você considera difícil temer e obedecer a Deus?
Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes precisamos renunciar às nossas próprias vontades
para obedecer. Mas a obediência é uma consequência daquele que teme a Deus, que o respeita
e reverencia. O temor, por sua vez, é uma questão de sabedoria. O texto que lemos de Salmos,
nos mostra claramente que aquele que tem sabedoria teme a Deus e obedece os seus mandamentos,
essa pessoa, vive melhor e pode até mesmo ser poupada de muitas dificuldades, como no caso dos
egípcios do texto de Êxodo. Podemos aprender através da palavra de Deus, a como nos tornar
pessoas tementes e obedientes a Deus.
I –Buscar sabedoria. A sabedoria é uma grande ferramenta em nossa vida. A palavra de Deus em
Provérbios 2: 3-6 nos deixa totalmente claro que se buscarmos a sabedoria, da mesma maneira que
buscamos as riquezas, então entenderemos o temor do Senhor. Não existe desculpa para a falta
de sabedoria pois a Bíblia nos mostra que Ele dá a todos que pedem. Busque a sabedoria.
II –Dar importância ao que Deus fala. Quantas vezes sofremos seriamente por não darmos a
devida importância ao que Deus nos fala? Muitas vezes até chegamos a dizer: acho que é coisa da
minha cabeça. Deus sempre nos alerta e orienta e aquele que dá a devida importância à Sua
voz, pode até mesmo ter a sua vida poupada.
III – Agir imediatamente. Você já ouviu o ditado que diz: não deixe para amanhã o que se pode
fazer hoje? Isso significa agir imediatamente. Pode ser que deixando para depois, no momento que
resolvermos agir, já seja tarde demais. Agir imediatamente é uma demonstração de temor.
Aquele que é sábio age imediatamente, pois dá total importância ao que Deus fala. Você
precisa obedecer a Deus em algo? Então faça imediatamente!

Conclusão:Temer e Obedecer a Deus são posturas que podem até mesmo nos salvar. Já é hora de
pararmos de desprezar as palavras do Senhor, os Seus concelhos e as Suas ordens.
Precisamos temer, respeitar a Deus se quisermos ter uma vida melhor. Você deseja temer e
Obedecer a Deus? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:O desafio desta semana será tirar um tempo de oração e perguntar a Deus se Ele considera
você uma pessoa que teme e obedece a Ele de verdade. Faça também você mesmo uma avaliação,
observando se você não tem sido obediente a Deus somente quando te convém.

