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Obediência a Deus 
Aprender como amar e obedecer a Deus se torna mais fácil para uns do que para outros. É difícil para muitos de 
nós amarmos alguém que não podemos ver. Aprender a como escutar a Deus e saber quando Ele está dizendo 
para você fazer algo são habilidades essenciais que os novos cristãos precisam aprender rapidamente. O principal 
propósito deste curso é explorar formas práticas de podermos expressar nossa obediência a Deus. 

Capítulo 1.  Amor E Obediência  
Este capítulo inclui um estudo de por que os cristãos devem obedecer a Deus. Também lançamos um olhar 
aprofundado aos maiores mandamentos de Deus. 

Capítulo 2.  Atitudes E Obediência 
Discutimos o papel que as nossas atitudes têm em nosso comportamento. Atenção especial é focada no 
desenvolvimento de atitudes obedientes.  

Capítulo 3.  Que mandamentos eu devo obedecer? 
Este capítulo trata sobre a responsabilidade dos cristãos para com os mandamentos de Deus na Bíblia. 
Discutimos como a pessoa pode identificar os princípios subjacentes a cada lei de Deus e aplicar esses princípios 
à sua vida diária. Essa parte também inclui um estudo do que é a vontade de Deus para os cristãos. 

Capítulo 4.  Resultados Da Obediência A Deus 

 

Capítulo 5.  Resultados Da Desobediência A Deus 

O Que Está Incluído Neste Manual do Professor 
Este manual do professor contém duas seções. Cada seção está marcada com um título de página cinza.  

1. Planos de Aula Para o Professor  

2. Exame & Certificado do Curso 

Uma explicação sobre como usar cada seção é dada imediatamente após a introdução da página seguinte.  
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C O M O  U S A R  E S T E  M A N U A L  D O  P R O F E S S O R  

Introdução 
Este curso é um dentre uma série planejada para o treinamento de novos cristãos. Nós cremos que há uma 
grande carência hoje de ajuda aos novos cristãos para relacionar os ensinos de Cristo às suas vidas de uma forma 
prática. Estes cursos também podem ser usados efetivamente com jovens e adultos cristãos que desejam tornar o 
cristianismo uma parte mais ativa de suas vidas diárias.  

O principal objetivo deste curso e de toda série Estudos em Grupo Para Novos Cristãos é apresentar aos novos 
cristãos algumas questões significantes relacionadas à vida. Não estamos pretendendo supri-los com um 
exaustivo estudo sobre esses assuntos.  

O Comitê Curricular Nacional do Desafio Jovem – EUA planeja continuar revisando estas lições. Nós 
calorosamente recebemos quaisquer críticas ou idéias que você tenha sobre como melhorar estes materiais.  

Como Usar Este Manual do Professor  

1.  Planos de Aula para o Professor 
As primeiras páginas nesta seção dão uma visão panorâmica do curso inteiro. (Nem todo curso tem isto.)  

A página 9 vai ser uma cópia do Cronograma. Esse mostra quando cada prova do Caderno de estudo deve ser 
completada e quando cada teste ou exame vai ser dado. Cada aluno deve receber uma cópia em branco desse 
formulário no início do curso e informações apropriadas. O Caderno de estudo já tem uma cópia em branco 
desse formulário no verso da contracapa.  

Abaixo da Verdade Bíblica e do Versículo Chave estão diversos comentários sobre como ensinar a lição. Em 
muitos casos, referências são feitas ao Manual do Aluno ou às provas do Caderno de estudo.  

Ao fim de cada plano de aula há uma lista de tarefas para os alunos.  

Notas do Professor e Tabelas estão colocadas após alguns desses planos de aula. Os planos de aula do professor 
geralmente fazem referência direta a esses materiais.  

A maioria destes cursos foi originalmente planejada para ter cinco sessões de aula, cada uma de uma hora de 
duração. O último período de aula é para o exame. Todos os 14 cursos desta série podem ser completados em 
um período de 3-4 meses se você dispuser de cinco dias por semana. Se você tiver aula apenas uma hora por 
semana, você pode completar um curso por mês – a série completa em mais ou menos um ano. Muitas dessas 
lições podem ser facilmente expandidas por um período maior de tempo ou mais sessões de aula.  
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C O M O  U S A R  E S T E  M A N U A L  D O  P R O F E S S O R  

 

2.  Manual do Aluno  
O Manual do Aluno pode servir para dois propósitos. Os alunos poderão ler as páginas apropriadas como 
preparação para a aula a ser dada. Ou eles as lerão após você ter ensinado a lição para revisar e reforçar o que foi 
ensinado em aula.  

Nós encorajamos você a dizer aos seus alunos para tomarem notas em aula mesmo que você os proveja do 
Manual do Aluno. As suas notas pessoais e a discussão de aula vão ajudar a esclarecer algumas das questões 
abordadas no Manual do Aluno.  

3.  Caderno de estudo 
As provas do caderno de estudo foram originalmente planejadas para prover o aluno de trabalho extraclasse. 
Algumas provas vão ajudar a preparar o aluno para a próxima discussão em aula. 

Muitas das provas foram elaboradas para ajudar os alunos a ter uma visão mais aprofundada sobre os pontos 
discutidos em aula. O principal objetivo de muitas dessas provas é ajudar os alunos a descobrir formas de aplicar 
essas verdades bíblicas em suas próprias vidas diárias. 

4.  Exame 

Os exames são planejados para prover uma mensuração simples do progresso que cada aluno teve em entender 
as verdades bíblicas abordadas neste curso. O gabarito do exame segue logo após o modelo de exame neste 
manual do professor. 

5.  Certificado do Curso 
O certificado do curso é para dar reconhecimento àqueles que completarem todos os trabalhos requeridos para 
este curso e passarem no Exame. Um modelo de certificado do curso está incluído como última página  deste 
manual do professor. Um Certificado de Conclusão também está disponível para aqueles alunos que 
completarem todos os 14  cursos da série Estudos em Grupo Para Novos Cristãos. Um modelo está incluído no 
livro Apresentando aos Professores os Estudos em Grupo Para Novos Cristãos. 

A Origem destas Lições 
Salomão disse que não há nada de novo debaixo do Sol. O mesmo pode ser dito a respeito destas lições. Muitas 
das idéias não são novas. Nós queremos expressar especial agradecimento a Bill Gothard e ao Instituto Para os 
Conflitos Básicos da Juventude pela influência que têm tido nas vidas das pessoas que desenvolveram estes 
materiais. Muitas destas lições mostram a marca do ministério do Instituto para os Conflitos Básicos da 
Juventude.  
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Eu também desejo manifestar o meu profundo agradecimento aos professores e centenas de novos cristãos que 
têm usado estes materiais através dos últimos anos. As suas idéias têm tido uma grande influência no 
desenvolvimento destes cursos. Eu também sou muito grato a Don Wilkerson por me dar a oportunidade de 
trabalhar no Desafio Jovem do Brooklyn, Nova Iorque. Foi durante aqueles anos que o desenvolvimento dos 
Estudos em Grupo para Novos Cristãos teve início.  

Política de Reprodução destes Materiais 
Este Manual do Professor e todos os materiais dos alunos são protegidos por direitos autorais. Como cristãos 
temos a obrigação de defender as leis referentes aos direitos autorais. Estes materiais não devem ser copiados ou 
reproduzidos. Adaptações especiais para tradução ou reprodução destes materiais dentro dos EUA ou fora 
precisam de permissão escrita do National Teen Challenge Curriculum Committee--USA.  

Se você está interessado em pedir cópias dos materiais do aluno, por favor entre em contato com o Desafio 
Jovem do Brasil e-mail: desafiojovemdobrasil@terra.com.br ou entre em contato pelo telefone 0-19-3534-1999. 
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C O M O  U S A R  E S T E  M A N U A L  D O  P R O F E S S O R  

Seqüência de Ensino Sugerida 
Este curso é um dentre uma série de 14 cursos incluídos nos Estudos em Grupo Para Novos Cristãos. Todos os 14 
cursos estão listados aqui numa seqüência de ensino sugerida. Esta seqüência foi desenvolvida para um ensino 
contínuo destes cursos. Se pode imaginar esta seqüência como uma roda com 14 aros. Estes cursos não são 
dependentes dos que os antecedem. Cada curso é independente. Deste modo o aluno pode iniciar em qualquer 
parte do curso e facilmente entender.  

1. Como Saber se Sou Cristão?  

2. Introdução à Bíblia 

3. Atitudes  

4. Tentação  

5. Sucesso na Vida Cristã (inclui estudos sobre o ministério do Espírito Santo.)  

6. Maturidade Através do Fracasso 

7. Práticas Cristãs (Relacionamentos na Igreja Local)  

8. Obediência a Deus  

9. Obediência ao Homem  

10. Ira e Direitos Pessoais  

11. Como Estudar a Bíblia  

12. Amor e Aceitação Própria  

13. Relações Interpessoais  

14. Poder Espiritual e o Sobrenatural 

Veja o livro Apresentando aos Professores os Estudos em Grupo para Novos Cristãos para mais 
informações sobre o ensino destes cursos.  
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O B E D I Ê N C I A  A  D E U S  

Cronograma 

Título do Curso:  Obediência a Deus 

Testes 
   Versículos para Memorizar          Data 

 1. ___Marcos 12.30___   _   ______   ___Dia 1   
  

 2. ___João 13.34-35_______________________   ___Dia 3  

 3. __________________________________________   ______ 

Provas 
   Data 

 1. ___Dia 1     

 2. ___Dia 2   ______ 

 3. ___Dia 4     

 4. ___Dia 3 ou 4    

    ______   ______ 

    ______ _______ ______ 

     ___________    

     ______     

 

Exame:   Data ___Dia 5    
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O B E D I Ê N C I A  A  D E U S  

Lição 1:   
1.  Verdade Bíblica:  

A melhor forma de obedecer a Deus é expressar o meu amor a Deus de maneiras significativas em minha vida 
diária.  

2.  Versículo Chave:   

Marcos 12.30 Almeida Revista e Corrigida 

Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro 

mandamento.  

3.  Material de Referência do Aluno 
A página 4 do manual do aluno se refere a esta lição.  

 

4.  Preparação Progressiva Para o Professor (5 minutos) 
Use uma das seguintes atividades para ajudar os alunos a focarem suas atenções no assunto da aula de hoje—
obediência a Deus.  

A. “Tratos que eu fiz com Deus”. Pergunte aos alunos se alguma vez eles tentaram fazer um negócio com 
Deus. Pode ser que eles estavam numa situação difícil e disseram: “Deus, se o Senhor me tirar desta 
enrascada, eu vou te servir pelo resto da minha vida”. Você pode dar um ou dois exemplos de “tratos” 
que as pessoas fizeram com Deus. Também dê aos alunos uma oportunidade de contarem sobre um 
trato que fizeram com Deus.  

B. Dê uma ilustração de sua vida (ou da vida de algum outro cristão) quando Deus lhe disse para fazer algo. 
Do seu ponto de vista naquele momento isso parecia ser a coisa errada a fazer, mas você decidiu 
obedecer a Deus mesmo assim. Como resultado, a situação ocorreu muito melhor do que você tinha 
esperado. Deus lhe mostrou que Lhe obedecer é o melhor caminho a se tomar.  
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5.  “Que tipo de relacionamento eu tenho com Deus?” (3-5 minutos)  
Se a sua classe é composta principalmente por novos cristãos, então eles sentem-se como tendo passado por 
grandes transformações nos seus relacionamentos com Deus em um passado recente. Esse novo relacionamento 
com Deus fornece um fundamento para um modo de vida totalmente novo.  

Quando eles se tornaram cristãos, pediram a Deus que se tornasse o Líder das suas vidas. Veja Romanos 10.9,10. 
Em João 1.12 o cristão é descrito como filho de Deus. Deus assume a responsabilidade de ser o seu Líder, seu 
Pai. Ele dá aos novos cristãos a responsabilidade de obedecerem-Lhe. Conforme você estuda o assunto sobre 
obediência a Deus, encoraje os alunos a fazerem a si mesmos esta pergunta: “Que tipo de relacionamento eu 
tenho com Deus?” 

6.  O Relacionamento Que Jesus Quer Ter Conosco  (5 minutos) 
Em Mateus 11.28-30 Jesus descreve o relacionamento que Ele quer desenvolver com os cristãos. Diga aos alunos 
para lerem estes versículos e discutirem que tipo de relacionamento Jesus quer desenvolver conosco. Mostre 
como o relacionamento com autoridades se encaixa aqui.  

7.  “Que tipo de Líder é Deus?’  (5-10 minutos)  
Discuta o assunto, “Que tipo de Líder é Deus?” Se Deus é agora o Líder das suas vidas, eles precisam aprender 
mais sobre que tipo de Líder Ele é. É Ele como os seus pais terrenos? Se não, em que Ele é diferente?  

Aqui estão algumas formas de descrever como Deus se relaciona com os cristãos como uma figura de autoridade 
em suas vidas.  

• Ele me ama.  João 3.16  

• Ele me conhece muito intimamente.  Mateus 6.25-34  

• Ele se importa comigo.  Lucas 12.22-28  

• Ele me escuta.  Jeremias 33.3  

• Ele me trata com amável respeito.  

• Ele não me força a obedecê-Lo.  

• Ele me guia.  João 14.26  

• Ele me dá a força para obedecê-Lo.  Filipenses 4.13  

• Ele me ajuda quando eu tenho problemas. 1 Coríntios 10.13  

• Ele é gentil. Salmo 86.15  
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O B E D I Ê N C I A  A  D E U S  

• Ele me perdoa quando eu falho. 1 João 1.9  

• Ele é paciente.  2 Pedro 3.9  

• Ele me disciplina quando eu Lhe desobedeço. Hebreus 12.5-11  

8.  Regras De Vida  (5-10 minutos)  
Uma vez que Deus é o Líder, nós precisamos descobrir quais são as regras de vida que Ele nos deu. Isto é 
especialmente importante para os novos cristãos, uma vez que muitos deles não receberam nenhum treinamento 
sobre o que Deus espera deles. Os mandamentos que Deus nos tem dado para obedecer estão escritos de forma 
clara na Bíblia. Um dia um homem chegou até Jesus e Lhe perguntou quais eram os maiores mandamentos da 
Bíblia. Diga aos alunos para lerem Mateus 22.35-40. Passe algum tempo discutindo o significado dos dois 
maiores mandamentos. Foque a maior parte da discussão no maior mandamento.  

Mostre a significância de Mateus 22.40. Esse versículo mostra que ser um cristão não tem nada a ver com 
“status” na vida, brilho (ou falta disto), dinheiro, ou quaisquer outras coisas materiais na vida. Todo cristão tem o 
potencial de obedecer aos maiores mandamentos da Bíblia.  

9.  “Como eu posso obedecer o maior mandamento de Deus?”  (10-15 minutos)  
Discuta as respostas para esta pergunta: “Como eu posso obedecer o maior mandamento de Deus?” Diga para 
eles escreverem formas específicas com que eles podem mostrar a Deus que O amam.  

Os alunos poderão ler 1 Coríntios 13.4-8 e escrever as diferentes maneiras com que eles podem expressar o seu 
amor. Então peça a eles exemplos de como eles podem mostrar a Deus o amor com cada uma dessas descrições 
sobre o amor. Discuta como eles podem mostrar amor a Deus nas suas experiências diárias, na hora das 
refeições, no trabalho, nas aulas, no recreio, nas horas vagas, igreja.  

Lucas 6.27-38 tem outra lista de maneiras de mostrar amor de formas práticas. Você pode querer quer eles leiam 
isto também.  

Aqui estão algumas formas com que os novos cristãos podem expressar o seu amor para Deus de formas 
significativas. Uma turma de novos cristãos fez esta lista.  

1. Pedir conselhos a Deus.  

2. Agradecê-Lo por Sua ajuda.  

3. Adorá-Lo.  

4. Pensar sobre Deus estar comigo.  

5. Expressar atitudes bíblicas.  

6. Dar a Deus.  
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O B E D I Ê N C I A  A  D E U S  

10.  O Relacionamento Entre Amor E Obediência  (5-15 minutos)  
Discuta o relacionamento entre amor e obediência. Falhar em amar a Deus é um ato de desobediência—um 
pecado. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e ao mesmo tempo intencionarmos desobedecer as Suas 
leis. Diga aos seus alunos para lerem João 14.21. Uma das formas mais significativas de expressarmos o nosso 
amor por Deus é obedecer todas as Suas leis. Toda vez que nós obedecemos Suas leis, nossas ações dizem para 
Deus “Eu te amo”.  

Obedecer às leis de Deus é o que mantém o amor puro e belo. Amor sem obediência se torna impuro, egoísta e 
destrutivo. O amor se torna em luxúria quando alguém desobedece a Deus.  

11.  “Quais devem ser os meus motivos para obedecer a Deus?”  (5-10 minutos)  
Apresente a próxima seção sobre “Quais devem ser os meus motivos quando eu obedeço a Deus?” Inicie 
pedindo a eles para explanarem o que é um motivo. Aqui estão algumas respostas de antigos  alunos.  

1. Um propósito.  

2. A principal razão pela qual eu faço algo.  

3. Um desejo.  

4. Uma força ou idéia que me urge a fazer algo.  

5. O pensamento por detrás da ação.  

Dê diversos exemplos de coisas que você tem feito (ou visto outros fazerem) e descreva o motivos por detrás da 
ação. Eis alguns possíveis motivos para uma pessoa ter: medo, culpa, obrigação, para mostrar apreciação, “Eu lhe 
devo,” amor.  

12.  Amor é o melhor motivo.  (5-15 minutos)  
Explique que o amor é o melhor motivo a se ter quando obedecer a Deus. Faça a pergunta: “O que faz de algo 
um ato de amor?” A resposta—“meu motivo”. Uma ação, que é um ato de amor, sempre deve ter como seu 
motivo um desejo de mostrar amor.  

Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas terem motivos diferentes. Uma ação, que é um ato de amor em 
um caso, pode ser um ato de egoísmo em outro caso. A diferença-chave é o motivo da pessoa.  

Mostre que nós escolhemos os nosso motivos. Pode ser que no passado eles tenham feito algo pelas razões 
erradas. Agora com a ajuda de Deus eles podem começar a obedecer a Deus com um desejo de mostrar amor a 
Ele.  
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Provérbios 21.2  Almeida Revista e Atualizada 

Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o SENHOR 
sonda os corações. 

Provérbios 20.27  Almeida Revista e Corrigida 

A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo 
do ventre.  

Estes dois versículos nos mostram claramente que Deus sempre conhece os nossos motivos. Muitas vezes nós 
podemos esconder os nossos motivos das outras pessoas, mas não de Deus.  

Discuta outros motivos possíveis para obedecer a Deus, como medo, culpa, obrigação. 

13.  Aplicação Pessoal  (5-10 minutos)  
Foque a aplicação pessoal de hoje em duas coisas.  

1. Eles precisam descobrir algumas formas práticas de mostrar o seu amor a Deus. Encoraje-os a procurar 
pequenas coisas que eles podem tornar uma parte regular de suas atividades diárias. Enfatize a 
importância da compatibilidade.  

2. Encoraje-os a fazerem do amor o seu principal motivo para obedecer a Deus. Encoraje-os também a 
fazer um firme compromisso de obedecer a Deus. Esta deve ser a principal prioridade nas suas vidas.  

Para atividade de aplicação pessoal, cada aluno deverá escrever uma oração a Deus, agradecendo-O por ser um 
Líder amável. Diga a eles para expressarem o seu amor por Ele e o seu desejo de obedecer as Suas leis. Diga para 
eles falarem a Deus sobre os seus motivos de obedecê-Lo.  

Então diga aos alunos para formarem duplas e lerem as suas orações um para o outro.  

Diga a eles para ao longo do dia procurarem formas práticas de expressar seu amor e obediência a Deus. 
Explique como a Prova 1 se enquadra aqui.  

14.  Tarefas:  
A.  Se você ainda não o fez, distribua os manuais do aluno para este curso.  

B.  Corrija a Prova 1 no término da aula.  

C.  No fim da aula aplique o teste oral sobre Marcos 12.30.  

D. Você pode querer que os seus alunos leiam 1 Samuel 15 como preparação para a próxima sessão de aula. Veja 
o ponto #8 do Plano de  Aula para a Lição 2 (página 16) para mais informações a respeito.  
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Lição 2:   Atitudes 
1.  Verdade Bíblica:  

Os cristãos precisam desenvolver atitudes obedientes para usar quando obedecerem a Deus e Seus 
mandamentos.  

2.  Versículo Chave:  

Filipenses 2.5 A Bíblia Viva 
A sua atitude deve ser do tipo que nos foi mostrada por Jesus Cristo.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 6-9 do manual do aluno se referem a esta lição.  

4.  “Meu Motivo de Obedecer a Deus”  (5-10 minutos)  
Inicie a aula discutindo a Prova 2. Diga para alguns alunos apresentarem à turma a experiência que eles usaram 
para essa prova. Se os alunos estiverem relutantes em dar suas respostas, leia um ou dois exemplos dos alunos 
das turmas anteriores. Use esta oportunidade para revisar e esclarecer como alguma situação pode ser uma forma 
de obedecer o maior mandamento da Bíblia. O segredo é responder do modo que Deus quer que respondamos, 
e tendo o amor como nosso motivo.  

5.  “Que lugar as suas atitudes têm na obediência a Deus?”   
Use esta revisão da primeira sessão de aula para fazer a transição para o assunto de hoje. Mostre que os nossos 
motivos estão estreitamente relacionados às nossas atitudes. Nesta sessão de aula, nós iremos discutir que lugar as 
nossas atitudes têm na obediência a Deus. O nossos principal objetivo é descobrir formas significativas de 
expressar atitudes obedientes em relação a Deus.  

6.  “O que são atitudes?”  (3-5 minutos)  
Brevemente discuta o que são atitudes. Você pode querer conferir os materiais do curso intitulado Atitudes. Na 
parte Um você vai encontrar informações explicando o que são atitudes e como elas são formadas. Assegure-se 
de que a turma entenda o que as atitudes são. Eis a lista de definições dada no manual do aluno de Atitudes na 
página 4.  

1. Um padrão de pensamento.  

2. Uma opinião.  

3. O modo como você pensa.  

4. Um hábito de pensar.  

5. Um ponto de vista.  
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6. Pensamentos que eu aprendi.  

7. Procedimento; comportamento; reação em relação a outra pessoa, circunstância (Minidicionário Luft)  

Uma vez que os seus alunos tenham um entendimento claro do que é uma atitude, mostre como as nossas 
atitudes influenciam o nosso comportamento. Nós fazemos o que pensamos. O nosso comportamento reflete as 
nossas atitudes. Se eles querem obedecer a Deus, então eles precisam ter atitudes obedientes.  

7.  “Confira as atitudes que facilitam a desobediência aos seus líderes”.   

      (5-10 minutos)  
Apresente os materiais sob o ponto A, “Confira as atitudes que facilitam a desobediência aos seus líderes”.  Isto 
se encontra na página 6 do manual do aluno. Pode ser mais fácil para eles identificarem essas atitudes em suas 
vidas se eles observarem como eles respondem aos seus líderes. Se eles têm essas atitudes desobedientes em 
relação aos seus líderes terrenos, é bem provável que eles tenham essas mesmas atitudes em relação a Deus.  

Mostre que nós manifestamos essas atitudes quando nós somos confrontados com uma situação que envolva um 
dos mandamentos de Deus. Por exemplo: se você é tentado a roubar algo, como você responde vai ser 
determinado pelas atitudes que você tiver em relação à situação. Imagine que o atendente do armazém tratou 
muito mal a sua mãe quando ela pediu ajuda para encontrar algum produto em particular. Por dentro você está 
com muita raiva pela maneira com que ele tratou a sua mãe. Alguns minutos mais tarde você vê alguns pêssegos 
suculentos e o pensamento estala na sua mente: “Por que eu não pego uns destes pêssegos e passo pra trás este 
atendente palerma?” 

Se você permite que uma atitude vingativa determine a sua resposta, provavelmente você vai roubar os pêssegos. 
A atitude oposta para responder seria ter uma atitude reconciliadora em relação ao atendente e rapidamente 
desfazer o pensamento de roubar como uma forma de se vingar pelo comportamento pobre.  

8.  O Rei Saul Como Um Exemplo De Atitude Rebelde  (5-10 minutos)  
A história bíblica de 1 Samuel 15 é um exemplo trágico do rei Saul e sua atitude rebelde. Você pode querer fazer 
com que os alunos leiam este capítulo antes da sessão de aula de hoje para que estejam familiarizados com o 
assunto de modo a poder discuti-lo. Mostre o que aconteceu em 1 Samuel 13 quando em uma ocasião anterior 
Saul também desobedeceu a Deus.  

Deus deixa bem claro o que Ele pensa sobre as atitudes desobedientes em 1 Samuel 15.22,23. Obedecer é melhor 
do que qualquer sacrifício que a pessoa possa fazer. Deus vê a atitude rebelde tão má quanto o pecado de 
feitiçaria. A atitude de teimosia é tão séria quanto a adoração de ídolos.  
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9.  Atitudes  Obedientes  (5-10 minutos)  
Apresente a próxima parte da lição, que trata das atitudes obedientes. Use a lista de atitudes desobedientes e 
então liste os opostos de cada, ou a atitude obediente. Brevemente discuta o que cada uma é. Tente dar uma 
ilustração simples de cada conforme você as defina.  

Mostre que Jesus demonstrou através de sua vida que essas atitudes são práticas. Essas atitudes obedientes eram 
muito fortes em Sua vida e tiveram um impacto determinante na formação do Seu caráter. No Jardim 
Getsêmane nós temos um claro exemplo de Jesus respondendo com atitudes obedientes. Mostre que atitudes 
obedientes facilitam o obedecer a Deus.  

As páginas 7-9 do manual do aluno dão informações adicionais sobre cada uma das atitudes obedientes. Se você 
freqüentou o seminário do Instituto Para os Conflitos Básicos da Juventude, ministrado por Bill Gothard, você 
poderá conferir suas anotações sobre essas atitudes. Esta parte da lição está baseada no material daquele 
seminário.  

10.  A Atitude Obediente de Abraão  (5-10 minutos)  
A história bíblica de Gênesis 22.1-9 demonstra como as atitudes obedientes de Abraão lhe capacitaram a 
obedecer a Deus quando Ele fez um pedido muito difícil. Esta é a história de Abraão oferecendo o seu filho 
Isaque sobre o altar.  

Discuta quais das atitudes obedientes eles acham que Abraão usou nessa situação. Também diga para eles lerem 
Hebreus 11.17-19 para lhes dar idéia sobre o que Abraão pensou durante esse difícil teste.  

11.  Discuta detalhadamente uma atitude obediente.  (5-15 minutos)  
Escolha pelo menos uma das atitudes obedientes e discuta em detalhes sobre como ela afeta a vida do cristão. 
Foque a sua discussão sobre como desenvolver e expressar essa atitude. Também gaste tempo discutindo sobre 
como essa atitude afeta o seu relacionamento com Deus. Tente dar vários exemplos diferentes de como essa 
atitude afeta o seu comportamento. Se você tiver tempo, faça isto com cada atitude obediente. Veja notas 
adicionais sobre uma atitude de respeito nas Notas do Professor. (página 19).  

12.  Obediência Inteligente 
Ao discutir as diferentes atitudes obedientes, mostre a necessidade de equilíbrio. Conforme desenvolvemos essas 
atitudes obedientes e trabalhamos para nos libertarmos das atitudes desobedientes, nós vamos nos assemelhar 
mais a Cristo. Nós vamos nos aproximar do pôr em prática o versículo-chave desta lição.  

Essas atitudes obedientes também implicam obediência inteligente. Espiritualidade verdadeira não é obediência 
cega—obediência impensada. Jesus foi completamente obediente a Deus e a Seus mandamentos. Ele escolheu 
fazer isto. A Sua vida pode ser caracterizada como uma vida de obediência inteligente. Também seria bom 
mostrar que a pessoa sábia ama a Deus e obedece os Seus mandamentos.  
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13.  Aplicação Pessoal  (5 minutos) 
Para a aplicação pessoal de hoje cada aluno fará uma avaliação pessoal da sua vida. Cada um vai avaliar a si 
mesmo sobre as atitudes que facilitam desobedecer. Eles vão escrever numa escala de 1-5 o quanto é forte cada 
atitude em suas vidas. “1” significa que a atitude é muito pequena, sem nenhum problema. “5” significa que a 
atitude é muito forte em suas vidas. Então diga para eles se avaliarem sobre as atitudes obedientes usando a 
mesma escala. “1” significa que essa atitude é muito fraca em suas vidas (e precisa crescer bastante). “5” significa 
que essa é uma atitude muito forte em suas vidas.  

Diga para eles escreverem pelo menos uma coisa que eles podem fazer para construir uma atitude obediente 
forte. Diga também para eles escreverem uma coisa que eles podem fazer para ajudar a se libertarem de uma das 
atitudes desobedientes que eles têm em suas vidas.  

14.  Tarefas:  
A.  Corrija a Prova 2 no fim da aula.  
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Notas do Professor 
Aqui estão algumas notas adicionais sobre atitudes obedientes de respeito. Veja o ponto #1 na página 15 para 
informações adicionais sobre onde isto se encaixa na lição.  

Atitude de respeito  
A seguir  estão quatro versículos que falam sobre respeito.  

Colossenses 3.25 Bíblia na Linguagem de Hoje 

E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois, quando Deus 
julga, ele não faz diferença entre pessoas.  

Efésios 6.9 Bíblia na Linguagem de Hoje  

Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de 
ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem 

ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. 

Romanos 12.10 Novo Testamento Nova Vida* 

Amem uns aos outros como irmãos cristãos. Mostrem respeito uns pelos 
outros.  

1 Pedro 3.15 Almeida Revista e Corrigida 

“…estai sempre preparados para responder com mansidão e temor…” 
Eis algumas idéias sobre como a pessoa pode demonstrar uma atitude respeitosa.  

1. Agir corretamente com os que me são subordinados.  

2. Não ser mais duro com a pessoa do que eu seria se essa pessoa fosse Deus.  

3. Lembrar que o meu patrão é Deus.  

4. O respeito se torna mais fácil quando eu amo a pessoa.  

5. Respeito precisa ser demonstrado, não apenas pensado.  

 

 



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

19 

O B E D I Ê N C I A  A  D E U S  

Lição 3:  Obedecendo as Leis de 
Deus 

1.  Verdade Bíblica: 
Obedecer as leis de Deus é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje.  

2.  Versículo Chave: 

Tiago 1.25 Bíblia na Linguagem de Hoje 

O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina 
bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o 

que essa pessoa fizer.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 10 e 11 do manual do aluno se referem a esta lição. A Prova 4, “Uma Olhada Mais de Perto em Uma 
Lei,” do caderno de estudo, pode ser usada nesta lição e/ou na lição 4.  

4.  Aquecimento Para a Lição  (3-5 minutos) 
Inicie a aula fazendo as perguntas abaixo. Dê aos alunos a oportunidade de dar suas opiniões e explicar por que 
eles escolheram essas posições.  

(1) Os cristãos precisam obedecer todas as leis de Deus que estão no Novo Testamento?  

(2) Os cristãos têm que obedecer todas as leis de Deus que estão no Antigo Testamento?  

(3) Se os cristãos não têm que obedecer todas as leis de Deus, como você decide que leis obedecer e que leis 
ignorar?  

Ao discutir estas questões, o nosso principal objetivo não é encontrar a melhor resposta a cada pergunta. Pelo 
contrário, nós queremos simplesmente dar a eles uma oportunidade para expressar suas opiniões sobre este 
assunto e começar a ver alguns dos problemas que vamos estar discutindo nesta lição. Se todos concordarem que 
nós devemos obedecer a todas as leis de Deus, então leia para eles uma ou duas das seguintes leis do Antigo 
Testamento e pergunte se eles obedecem essas leis. Se não concordarem, pergunte por que não.  
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• Levítico 11.26 (Esta inclui cães e gatos) 

• Levítico 11.27 (Esta inclui coelhos) 

• Levítico 19.27 

• Levítico 20.9 

• Levítico 20.10 

• Deuteronômio 23.12-13 

5.   Tipos de Leis Contidos na Bíblia  (10-20 minutos) 
Explique à turma que a Bíblia contém diferentes tipos de leis. As leis de Deus podem ser divididas pelo menos 
nas quatro seguintes categorias. (Se você achar que existem outras categorias significantes, inclua-as também.)  

(1) Leis sanitárias 

(2) Leis civis para a nação de Israel 

(3) Leis religiosas 

(4) Leis morais 

Explique para que cada categoria de leis foi designada para o povo de Deus. Dê diversos exemplos de leis que se 
enquadram em cada categoria.  

(1) Leis Sanitárias  
Os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio estão repletos de diversas leis que se relacionam 
diretamente à manutenção da boa saúde. Essas leis também dão procedimentos detalhados a respeito do 
tratamento dos diferentes tipos de doenças. S. I. McMillen, um doutor em medicina, escreveu um excelente livro, 
Nenhuma Destas Doenças, (Flemming H. Revell Publ. Co.) Ele explica a acuracidade médica das leis do Antigo 
Testamento. Você também pode usar alguma das suas informações para explicar essas leis.  

(2) Leis Civis Para A Nação De Israel 
Muitas das leis nos livros de Êxodo a Deuteronômio foram dadas para os Judeus estabelecerem um código civil 
para a nação de Israel. Possivelmente entre um e dois milhões de judeus deixaram o Egito sob a liderança de 
Moisés. Essa massa de ex-escravos agora tinha de estabelecer um governo para agregar a nação e prover toda a 
liderança e serviços necessários. Muitas dessas leis tratavam sobre como lidar com disputas, compra e aluguel de 
terras, o cuidado dos órfãos, etc.  

(3) Leis Religiosas 
Muitas das leis do Antigo Testamento se relacionavam às práticas religiosas judaicas. O treinamento e deveres 
dos sacerdotes e levitas, os diferentes tipos de animais e alimentos para sacrifícios, e os feriados religiosos são 
algumas das diferentes coisas tratadas por essas leis.  
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 (4) Leis Morais  
As leis morais de Deus são aquelas leis atemporais que tratam dos relacionamentos entre as pessoas. Os Dez 
Mandamentos e os dois maiores mandamentos da Bíblia são exemplos de leis morais de Deus. Qualquer pessoa, 
sem importar qual o seu nível cultural ou sócio-econômico, pode obedecer as leis morais de Deus em qualquer 
cultura, nação e período de tempo. Relacione o versículo-chave a esta parte da lição.  

6.  Os cristãos devem obedecer as leis do Antigo Testamento?  (5-10 minutos) 
Agora levante novamente a questão—quais das leis de Deus do Novo e Antigo Testamentos os cristãos devem 
obedecer hoje? Definitivamente todas as leis morais de Deus devem ser obedecidas hoje pelos cristãos. As leis 
civis regulamentando a estrutura governamental da nação de Israel não se aplica aos cristãos hoje. As leis 
dirigindo as práticas religiosas dos judeus foram planejadas para providenciar uma forma de se comunicar com 
Deus. Jesus veio para cumprir essas leis do Antigo Testamento e trazer uma nova forma de adoração. (Veja 
Mateus 5.17-20) O livro de Hebreus também fornece uma explicação detalhada de por que as leis do Antigo 
Testamento referentes aos sacrifícios de animais e práticas religiosas não são mais necessárias.  

As leis sanitárias eram realmente parte das leis da nação de Israel, muito semelhante à maneira com que o nosso 
governo estabelece leis relacionadas às práticas sanitárias. Ainda que nós não estamos obrigados a obedecer todas 
essas leis sanitárias do Antigo Testamento, muitas delas são ainda excelentes diretrizes para manter a boa saúde. I. 
McMillen mostra muitos exemplos disto.  

7.  Nós precisamos obedecer os princípios inerentes às leis de Deus. (10-20 minutos) 
Use a discussão sobre que leis os cristãos devem obedecer (ponto #6 deste plano de aula) para apresentar essa 
próxima parte da lição. Nós precisamos obedecer aos princípios inerentes às leis de Deus. Isto é uma diretriz que 
se aplica a todas as leis de Deus.  

Toda lei de Deus está baseada em um princípio de vida. Também poderíamos dizer que cada lei de Deus está 
baseada em um princípio prático. Por exemplo, a lei em Deuteronômio 23.12,13 relacionada ao uso da latrina 
está baseada no visível princípio de manter a área de convivência da pessoa livre de contaminação. Ainda hoje em 
algumas partes do mundo a maioria das diretrizes sanitárias é ignorada com conseqüências devastadoras. 
Doenças se alastram rapidamente quando se permite que dejetos humanos contaminem a água potável e os 
suprimentos alimentares. O princípio inerente a essa lei do Antigo Testamento é manter as pessoas livres de 
contaminação e providenciar um meio efetivo de se desfazer das fezes, veículo de germes. Também ao enterrar 
dejetos humanos, a natureza os decompõe, transformando-os em fertilizante natural e destruindo os germes 
contaminados com doenças.  

Por trás de cada lei de Deus há uma razão que se encaixa no plano divino de um estilo de vida santo. Nós 
precisamos aprender a como identificar os princípios que são o fundamento de cada lei e aprender a como 
aplicar os princípios às situações correntes que nós enfrentamos hoje. Assim é que nós vamos saber como 
responder a situações como fumar, usar drogas, dirigir acima do limite de velocidade, etc.  

No Novo Testamento, Paulo usou uma lei do Antigo Testamento que tratava sobre como cuidar do seu boi e 
usou o princípio inerente daquela lei para explicar por que as igrejas deveriam pagar os seus pastores. Ele cita 
Deuteronômio 25.4 em duas ocasiões (1 Coríntios 9.9 & e1 Timóteo 5.18). Veja os versículos circunvizinhos 
para ver a justificação que Paulo dá para usar essa lei do Antigo Testamento.  
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Obedecer o princípio da lei está estreitamente relacionado a outra questão discutida na Bíblia. Em diversas partes 
nós somos ordenados a obedecer ao espírito da lei, não simplesmente à letra da lei. Obediência inteligente 
significa que nós damos uma olhada mais de perto às leis que Deus nos deu para descobrir a razão pela qual Ele 
fez essa lei. Jesus criticou severamente os fariseus pela interpretação legalista da lei do Antigo Testamento 
enquanto ao mesmo tempo ignorando os princípios de Deus que davam o fundamento para todas aquelas leis. 
Em Mateus 23.23 Jesus disse a eles para obedecerem as leis relacionadas a dizimar, etc., mas também disse para 
obedecer os princípios inerentes a essas leis.  

No Sermão da Montanha, Jesus fez uma coisa similar ao citar uma lei do Antigo Testamento ou tradição judaica 
e então mostrando que o princípio inerente àquela lei envolvia um modo de vida ainda mais rígido e santo. Veja 
Mateus 5.21-48.  

8.  Prova 4  “Uma Olhada Mais de Perto em Uma Lei”  (10-15 minutos)  
A Prova 4 do Caderno de estudo pode ser usada neste ponto da lição. Diga para vários alunos compartilharem o 
que eles experienciaram quando completaram essa prova. Você pode também usar essa prova com a lição 4 
quando discutirmos as conseqüências da obediência e da desobediência às leis de Deus.  

     9.  Fazendo a Vontade de Deus (Opcional: 10-15 minutos, ou uma sessão de aula 

inteira)  
Fazer a vontade de Deus é outra forma de obedecer o maior mandamento da Bíblia. O assunto “vontade de 
Deus” é um assunto muito amplo e freqüentemente complicado na vida do cristão. Você pode querer cobrir este 
assunto brevemente hoje, ou ter uma sessão de aula separada e cobrir isto em maior profundidade.  

A página 11 do manual do aluno dá uma lista com os 8 maiores assuntos que são a vontade de Deus para cada 
pessoa. Estudar a vontade de Deus se enquadra neste curso sobre a obediência a Deus porque essa é uma área da 
vida cristã que envolve obediência. É seguro dizer que 95% da vontade de Deus para cada cristão está colocada 
na Bíblia. (Veja os exemplos da página 11 do manual do aluno.) `As vezes os cristãos fazem da vontade de Deus 
algo mais complicado do que precisa ser. Se nós fôssemos fazer o que a Bíblia nos manda fazer, a maioria de nós 
levaria muito pouco tempo para descobrir que os outros 5% da vontade de Deus são para nossas vidas. 

Explique que Deus revela os Seus planos para cada cristão quando Ele escolhe, não sempre na hora em que a 
pessoa pede a Deus. Ele normalmente não vai lhe contar o que quer que você faça dez anos antes do tempo. 
Encoraje-os a planejar o futuro, mas com uma atitude flexível, tendo em conta que Deus tem o direito de mudar 
esses planos se Ele quiser. Veja Tiago 4.13-16.  

10.  Convicções Pessoais  (10-20 minutos) 
No momento em que você discutir a vontade de Deus, você também pode querer cobrir o assunto das 
convicções pessoais. O Espírito Santo muitas vezes trata com pessoas sobre coisas em particular que Ele não 
quer que elas façam. Por exemplo, algumas pessoas têm convicções pessoais a respeito de beber vinho, certos 
tipos de vestidos, ou sobre como gastar o seu dinheiro. Estas convicções pessoais são uma parte importante da 
vontade de Deus para essa pessoa. Mostre a necessidade de cada um de nós respeitar cuidadosamente as 
convicções pessoais dos outros. Mas ao mesmo tempo nós também precisamos ser cuidadosos de não forçar as 
nossas convicções pessoais aos outros. Veja também 1 Pedro 3.16 e note como a vontade de Deus se relaciona 
com as leis de Deus.  
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11.  Aplicação Pessoal (5-10 minutos) 
Foque a aplicação pessoal de hoje na obediência das leis morais de Deus. Também encoraje-os a tomar tempo 
para descobrir o princípio por trás de cada lei de Deus. Quando eles enfrentarem uma situação em que eles não 
conhecem uma lei específica que lhes diga como reagir naquela situação, eles precisam determinar qual dos 
princípios de Deus pode lhes ajudar a escolher uma reação adequada. Relembre-os de que nós temos o Espírito 
Santo como nosso professor e nosso guia. Nós precisamos ser sensíveis à nossa consciência, uma vez que Deus 
fala conosco através dela.  

12.  Tarefas  
A. Nó término da sessão de aula aplique um exame oral sobre João 12.34,35.  

B. Corrija a Prova 4 se você a usou na lição de hoje.  

Lição  4:  Resultados da Obediência 
e da Desobediência  
 

1.  Verdade Bíblica  
Eu preciso pensar cuidadosamente sobre os resultados da obediência e da desobediência a Deus em cada 
experiência diária.  

2.  Versículo Chave  

Provérbios 13.13  Almeida Revista e Corrigida 

O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será 
galardoado.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 12 e 13 do manual do aluno se referem a esta lição. A Prova 3, “Resultados da Obediência e da 
Desobediência,” e a Prova 4, “Uma Olhada Mais de Perto em Uma Lei,” do caderno de estudo, também podem 
ser usadas nesta lição. 
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4. Atividade de Aquecimento Para a Lição (5-10 minutos)  
Escolha uma das seguintes atividades para iniciar esta lição.  

A.  SE EU FOSSE DEUS... 
Diga para cada aluno escrever suas idéias sobre como cada um deles completaria as seguintes frases.  

(1) Se eu fosse Deus, eis como eu recompensaria os que me obedecessem._________________.  

(2) Se eu fosse Deus, eis como eu puniria os pecadores (não-cristãos) que me 
desobedecessem____________________________.  

(3) Se eu fosse Deus, eis como eu puniria os cristãos quando eles me desobedecessem 
______________________________________. 

(4) Se eu fosse Deus, eis como eu convenceria as pessoas a me obedecerem _____________________. 

Depois de os alunos terem escrito as suas idéias, diga para eles compartilharem com a turma. O principal objetivo 
aqui é enfocar a nossa atenção no assunto da sessão de aula de hoje, portanto nós não estamos procurando 
nenhuma resposta “certa” ou “errada” neste momento. 

B. SENDO UM POLICIAL PARA DEUS  
Um ou dois alunos vão dramatizar isto ou apresentar em uma fita cassete esta paródia para a turma no início da 
sessão. Um ou dois alunos se apresentarão como sendo policiais de Deus.  

Eles serão responsáveis de ver se as pessoas são recompensadas por obedecer às leis de Deus. Eles também têm 
a missão de prender aqueles que estão desobedecendo às leis de Deus e relatar isto a Deus. Eles têm ainda de 
aplicar quaisquer medidas disciplinares que Deus determinar como apropriadas para essas pessoas. Os policiais 
vão contar diversas experiências que eles tiveram recentemente. Liste os resultados de obedecer e desobedecer às 
leis de Deus. 

5.  Liste os resultados de obedecer e desobedecer a Deus  (10-15 min.)  
Faça duas listas no quadro-negro ou em grandes folhas de papel. Faça uma lista dos resultados de se obedecer a 
Deus, e outra lista dos resultados de se desobedecer a Deus. Você poderá fazer com que a turma toda faça isto 
junta e um aluno escreverá os itens em cada lista. Ou você pode dividir a turma em pequenos grupos e dar a cada 
grupo duas folhas de ofício brancas e um pincel atômico e diga a eles para fazerem suas próprias listas.  

Encoraje-os a colocar um versículo para cada resultado que eles escreverem. Ao fazer essas listas, eles podem 
usar as respostas que eles puseram na Prova 3.  

Após eles terem feito suas listas, cada grupo mostrará os seus achados à turma. As duas listas provavelmente vão 
conter muitos resultados opostos. Quanto mais você discutir isto hoje, tanto mais claro ficará para todos que é de 
bom senso obedecer a Deus.  
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6.  Quatro Palavras-Chave Da Desobediência (5-10 minutos)  
Explique a diferença entre as quatro seguintes palavras que relatam as conseqüências da desobediência.  

(1) Conseqüências Naturais  
Um pai diz ao filho “Não toque no fogão. Você vai se queimar”. Se a criança desobedece e toca no fogão, a 
conseqüência natural desse ato de desobediência é que provavelmente a criança irá queimar a mão. S. I. 
McMillen, em seu livro Nenhuma Destas Doenças, discute algumas das conseqüências naturais de se obedecer 
ou desobedecer as leis sanitárias de Deus. Você pode dar alguns exemplos desse livro.  

Mostre que as conseqüências naturais são apenas isto—resultados naturais de se fazer determinada coisa. Esses 
resultados não são a mesma coisa que disciplina ou punição. Quando nós desobedecemos a Deus, há sempre 
conseqüências. Nós podemos não vê-las imediatamente, mas conforme o tempo passa, elas vão se tornando 
mais claras. Tome tempo para ler e discutir Gálatas 6.7-10.  

(2) Disciplina  
Quando desobedecemos a Deus, Ele muitas vezes vai nos disciplinar. Disciplina traz a idéia de corrigir um 
problema. O objetivo da disciplina é ajudar a pessoa a viver corretamente—escolher obedecer da próxima vez 
que enfrentar a mesma situação. Hebreus 12.5-13 explica as razões por que Deus nos disciplina. (Contudo, 
algumas traduções usam a palavra “punir” aqui ao invés de disciplina. Nesses casos, o tradutor não está fazendo a 
estreita distinção entre punição e correção que nós estamos fazendo aqui nesta lição. Em muitos casos a palavra 
punição é usada em um amplo sentido para incluir qualquer tipo de disciplina ou correção.)  

Disciplina traz consigo um elemento de esperança. A disciplina é dada com a esperança de que irá levar a uma 
mudança positiva na vida da pessoa desobediente. Qualquer forma de disciplina usada deve ter algum efeito claro 
de levar a pessoa a um melhor entendimento de qual é a maneira certa de viver.  

(3) Punição  
Punição, conforme nós estamos definindo aqui, traz a idéia de que algum tipo de experiência dolorosa está sendo 
colocada sobre a pessoa desobediente para puni-la por sua ação desobediente. Punição não traz a conotação de 
ajudar a corrigir o problema, visto que ela foca o pagamento pelo erro que a pessoa cometeu.  

(4) Vingança  
Isto foca sobre pagar de volta à pessoa que cometeu o erro. Se o João bateu no seu irmão menor, então você vai 
bater no João ou no irmão menor dele. Vingança é tomar em suas próprias mãos a responsabilidade de punir a 
pessoa que cometeu o erro. A vingança ignora as relações de autoridade e as responsabilidades que os líderes têm 
de ver que disciplina apropriada dar à pessoa que desobedeceu. Romanos 12.17,19-21 nos diz o que o cristão 
deve fazer a respeito da vingança. Deus diz “Minha é a vingança”.  

Depois de você ter discutido estas quatro palavras, tente dar exemplos de cada uma e de como elas se relacionam 
à obediência a Deus e à desobediência a Deus. Mostre que a punição ou disciplina que Deus dá são sempre 
justas. Deus é um Deus de justiça. Todas as pessoas arranjam uma “boa luta” com Deus quando desobedecem 
uma das leis de Deus.  
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7.  Discuta qual é a atitude de Deus em relação às pessoas que desobedecem as 

Suas leis.  (5-15 minutos)  
(1) Mostre que mais do que tudo, Deus está triste quando pecamos. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, 

Ele demonstrou o amor e lamento que Ele tinha pelos pecadores desobedientes dessa cidade. (Mateus 
23.37-39 e Lucas 12.34,34)  

(2) Deus odeia o pecado, e Ele ama a obediência. Deus não odeia os pecadores; Ele os ama. Mas o Seu 
amor por todos os homens não significa que ele vai ignorar a desobediência pecaminosa. Se um novo 
cristão quer se tornar maduro e forte, então vai ter que aprender a ter a mesma atitude em relação ao 
pecado que Deus tem.  

(3) Deus é paciente com os pecadores e cristãos desobedientes. 2 Pedro 3.9. Porque Deus nos ama Ele é 
paciente conosco. 1 Coríntios 13.4 mostra que a paciência é a primeira marca do amor. Deus nos mostra 
a Sua paciência retardando a justa punição que nós merecemos quando pecamos. “O salário do pecado é 
a morte”. Mas Deus não demanda pagamento instantâneo desse salário toda vez que pecamos.  

(4) Deus é um Deus de justiça. Ele avalia cada ato de obediência e de desobediência com pura justiça. Ele 
não pode ser subornado para não reparar em certos pecados. Ele conhece todos os fatos. Ele não 
comete nenhum erro. Ele não precisa de ajuda para determinar qual é a melhor forma de corrigir a 
pessoa desobediente. A questão é freqüentemente levantada por não-cristãos: “Como pode um Deus de 
amor mandar pessoas que nunca ouviram o evangelho pro inferno?” Nós podemos ter plena confiança 
de que as pessoas vão ter um bom julgamento por Deus.  

(5) Deus é um Deus de misericórdia. Muitos dos salmos de Davi falam sobre a misericórdia de Deus. Os 
Salmos 106.1 e 107.1 declaram que a misericórdia de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus 
está tendo uma grande influência em cada pessoa no mundo. Porque Deus é misericordioso, Ele espera 
antes de declarar o julgamento de cada pecador. Ele dá a cada pessoa a oportunidade de se tornar Seu 
filho. Nós precisamos ser cuidadosos como cristãos para não querer tirar vantagem da misericórdia de 
Deus. Apenas porque Deus é misericordioso Ele não nos dá a liberdade de pecar a qualquer hora que 
quisermos e depois vir pedindo o Seu perdão.  

8.  A Misericórdia de Deus e a Sua Justiça 
Você pode tomar tempo para discutir o relacionamento entre a misericórdia de Deus e a Sua justiça. Veja uma 
possível forma de explicar esse relacionamento. Se uma pessoa peca, e se recusa a admitir ou confessar, Deus vai 
agir com Sua justiça e dar à pessoa a disciplina que ela merece. Mas se a pessoa peca, e admite e confessa isto para 
Deus, então Deus vai agir com a Sua misericórdia. Quando Deus responde com Sua misericórdia, Ele 
normalmente dá uma sentença “mais leve” pela ação desobediente.  

Este ponto parece ser claro nas vidas de Davi e de Saul no Antigo Testamento. Saul se recusou a confessar os 
seus pecados e Deus lidou muito severamente com ele. Davi, em seus muitos anos como rei, cometeu muito 
mais (do ponto de vista humano) e piores pecados do que Saul. Mas Davi sempre confessava os seus pecados e 
Deus freqüentemente usava de misericórdia para com ele. Davi jejuou e orou em 2 Samuel 12 pela criança até 
que ela morreu, e contou aos seus servos mais tarde que fez isso porque pensava que Deus teria misericórdia dele 
e pouparia a vida da criança. Davi conhecia a misericórdia de Deus e aprendeu desse relacionamento a confessar 
com honestidade.  
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Se uma pessoa se recusa a confessar os seus pecados, então a misericórdia de Deus provavelmente não vai mudar 
a Sua atitude. Mas a disciplina e punição de Deus às vezes levam a pessoa ao ponto de estar pronta para 
confessar os seus pecados. João 3.18-21 mostra o destino que espera a pessoa que se recusa a confessar os seus 
pecados e a crer em Jesus.  

9.  Como Deus Disciplina as Pessoas 
Um problema que é ocasionalmente visto entre os cristãos é o mal entendimento sobre como Deus pune ou 
disciplina as pessoas. Você pode tomar algum tempo para discutir como Deus disciplina as pessoas. Às vezes as 
pessoas olham tudo o que acontece após elas terem desobedecido a Deus e interpretam todas as coisas ruins 
como uma forma de Deus discipliná-las. Por exemplo, elas podem torcer o tornozelo, quebrar um vidro, ou furar 
um pneu, e interpretar isso como uma punição de Deus. Nós precisamos ser cuidadosos a respeito disto. Há 
vezes quando Deus realmente usa as circunstâncias como uma forma de disciplinar as pessoas desobedientes. 
Mas todas as coisas “ruins” que acontecem durante o dia não devem ser interpretadas como uma punição de 
Deus. Deus não procura formas sujas de se vingar das pessoas que são desobedientes.  

O Antigo Testamento realmente contém numerosos exemplos de diferentes formas com que Deus disciplinou 
as pessoas desobedientes. Às vezes Ele conteve a chuva, mandou pragas de insetos, e outras coisas similares da 
natureza como um sinal de alerta para ajudar as pessoas a verem os seus pecados, admitirem-nos e voltarem a 
segui-Lo.  

10.  Prova 4, “Uma Olhada Mais de Perto Em Uma Lei”  (10-15 minutos)  
A Prova 4 do caderno de estudo pode ser usada neste ponto da lição. Diga para que diferentes alunos 
compartilhem o que experimentaram quando completaram essa prova. Você pode focar a discussão nas 
conseqüências imediatas que resultaram da obediência ou da desobediência a aqueles em autoridade. Você pode 
facilmente se utilizar de experiências pessoais recentes para ilustrar as conseqüências da obediência ou da 
desobediência.  

11.  Aplicação Pessoal (5-10 minutos)  
Foque a aplicação pessoal para esta lição desafiando-os a obedecer a Deus em todo o tempo. Encoraje-os a 
procurar as conseqüências da obediência a Deus e as bênçãos que Ele vai mandar para aqueles que obedecerem-
no. Use as listas feitas no início da aula para impressionar neles as diferenças significantes das duas listas. Diga 
para eles escreverem uma oração a Deus agradecendo-o por ser o tipo de Deus que Ele é—paciente, amável, 
misericordioso, e justo. Encoraje-os a procurar a Sua ajuda e força para obedecê-lo hoje e a cada dia seguinte.  

12.  Tarefas 
Corrija as Provas 3 e 4 no final da aula.  

 

**NOTA** 

O material do aluno para os Capítulos 4 & 5, Resultados da Obediência e da Desobediência a Deus se 
encontram no curso dos Estudos em Grupo Para Novos Cristãos  intitulado Obediência ao Homem. 
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Lição 5:   Exame  
1.  Apresente o próximo curso a ser coberto.  

A. Distribua os manuais do aluno e cadernos de estudo ou quaisquer provas que devam ser completadas 
antes do primeiro período de aula do próximo curso que você vai estar ministrando.  

B. Diga aos alunos para virarem para a última página dos seus novos cadernos de estudo. Eles deverão 
encontrar uma cópia em branco do Cronograma. Se os seus cadernos de estudo não tiverem esse 
formulário nas contracapas, dê aos alunos uma cópia em branco do Cronograma. Dê a eles as datas de 
cada teste, prova ou exame.  

2.  Exame   
Aplique o Exame para este curso.  

3.  Devolva todos os trabalhos completados  
Se você ainda não o fez, devolva todos os testes, provas e exames que você corrigiu.  
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E X A M E  1 ,  G R A U _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nome ____________________________________ 

Classe_____________________ 

Data    ____/____/____ 
 

PONHA VERDADEIRO OU FALSO  (2 pontos cada) 

Instruções: Ponha um ___V___ se a resposta for VERDADEIRA. 

                   Ponha um ___F___ se a resposta for FALSA. 

1. ______ O maior mandamento da Bíblia nos diz para amarmos o nosso próximo do mesmo modo como 
Deus nos ama. 

2. ______ Obedecer as leis de Deus é uma das coisas mais importantes que você pode fazer como cristão. 

3. ______ Deus se ira com você toda vez que você desobedece os Seus mandamentos. 

4. ______ Você pode obedecer todas as leis de Deus e ainda assim não amar a Deus. 

5. ______ Uma das coisas mais importantes que Deus nos mandou fazer é amá-Lo. 

6. ______ Deus ama apenas os cristãos. 

7. ______ Como a Bíblia não tem nenhum mandamento a respeito de fumar, não tem importância se os cristãos 
fumarem. 

8. ______ Deus quer que todos se tornem cristãos. 

9. ______ A única forma de o cristão descobrir o que Deus quer que ele faça é Deus dar um sinal especial. 

10. ______ Se você quer ser bem sucedido em obedecer as leis de Deus, você precisa amar os seus líderes. 

11. ______ Deus não se importa com o que a sua atitude é. Tudo o que importa para Ele é se você O obedece. 

12. ______ Deus lhe pune todas as vezes em que você desobedece as Suas leis. 

13. ______ A melhor forma de mostrar a Deus que O ama é obedecer as Suas leis. 

14. ______ Deus quer que você tenha atitudes que facilitem a desobediência às Suas leis. 

15. ______ É sempre fácil de obedecer todas as leis de Deus. 

16. ______ É mais importante para você mostrar o amor de Deus pelos outros do que você mostrar o seu amor 
por Deus. 



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

32 

O B E D I Ê N C I A  A  D E U S  

E X A M E  1 ,  P Á G I N A  2  

 

17. ______ Hoje os cristãos precisam apenas obedecer as leis do Novo Testamento. 

18. ______ A melhor razão pela qual você deve obedecer as leis de Deus é você não ir para o inferno. 

 

ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA (2 pontos cada) 

Escolha a resposta correta e coloque a letra da resposta na linha. 

1. ______ O maior mandamento da Bíblia diz para: 

  A.  Amar o seu próximo. 

  B.  Amar a Deus. 

  C.  Amar os seus amigos. 

2. ______ Quando uma pessoa tem uma atitude rebelde com relação a Deus, ela precisa trabalhar mais 
desenvolvendo uma: 

  A.  Atitude de respeito 

  B.  Atitude de servo 

  C.  Atitude de gratidão 

  D.  Atitude de calma 

3. ______ O melhor motivo para obedecer os mandamentos de Deus é obedecê-los porque:  

  A.  você ama a si mesmo 

  B.  você é um cristão 

  C.  você não quer ir para o inferno 

 

QUESTÕES DE RESPOSTA RÁPIDA 

1.  Escreva três coisas que você pode fazer para demonstrar o seu amor por Deus. (6 pontos total, 2 pontos cada) 

     A. __________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________ 
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     B. __________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________ 

     C. _________________________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________________________ 

2.  Explane duas coisas que você pode fazer para mostrar sua atitude de calma para Deus. (5 pontos cada) 

     A. __________________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________________ 

     B. __________________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________________ 

3.  Escreva cinco resultados da obediência a Deus e aos Seus mandamentos. (2 pontos cada) 

     A. __________________________________________________________________________________ 

     B. __________________________________________________________________________________ 

     C. __________________________________________________________________________________ 

     D. _________________________________________________________________________________ 

     E. __________________________________________________________________________________ 

4.  Escreva cinco resultados da desobediência a Deus e Seus mandamentos. (2 pontos cada) 

     A. __________________________________________________________________________________ 

     B. __________________________________________________________________________________ 

     C. __________________________________________________________________________________ 

     D. _________________________________________________________________________________ 

     E. __________________________________________________________________________________ 
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5.  Conte sobre uma forma com que você já colocou em prática nesta semana o que aprendeu neste curso. (10 
pontos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6.  Escreva o versículo para memorizar para este curso. (12 pontos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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PÁGINA 1:  PONHA VERDADEIRO OU FALSO (2 pontos cada) 

1.  F FALSO   5.  V VERDADEIRO  9. F FALSO   13. F FALSO 

2.  V VERDADEIRO  6.  F FALSO   10.V VERDADEIRO   14. F FALSO 

3.  F FALSO   7.  F FALSO   11.F FALSO   15. F FALSO 

4.  F FALSO   8.  V VERDADEIRO  12.F FALSO   16. F FALSO 

 

PÁGINA  2:  VERDADEIRO OU FALSO Continuação 

17. F FALSO   18.  F FALSO 

ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA(2 pontos cada) 

1.  B  2.  A  3.  B 

QUESTÕES DE RESPOSTA RÁPIDA 

1.  6 pontos (2 pontos cada) Respostas sugeridas: 

 1.  Obedecer os mandamentos de Deus. 

 2.  Obedecer os princípios inerentes aos mandamentos de Deus. 

 3.  Fazer a vontade de Deus. 

PÁGINA  3:  QUESTÕES DE RESPOSTA RÁPIDA Continuação  

2.  10 pontos (5 pontos cada) Respostas sugeridas: 

 1.  Confiar em Deus. 

 2.  Não discutir com os líderes. 

 3.  Estar disposto a obedecer a Deus. Não exigir explicação de Deus antes de Lhe obedecer. 

3.  10 pontos (2 pontos cada)  

Respostas pessoais 
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4.  10 pontos (2 pontos cada)   

Respostas pessoais 

PÁGINA 4 

5.  10 pontos 

 Respostas pessoais 

6.  12 pontos 

 Marcos 12.30 

 João 13.34-35 



ProfessorData

Parabéns
cumpriu os objetivos do Modulo

Obediência a Deus

Apreciamos o seu empenho e desejamos que obtenha sucesso  em 
todas as disciplinas do currículo do Desafio jovem

,

ProfessorData

Parabéns
cumpriu os objetivos do Módulo

Obediência a Deus

Apreciamos o seu empenho e desejamos que obtenha sucesso  em 
todas as disciplinas do currículo do Desafio jovem

,

cumpriu os objetivos do Módulo
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