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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você ainda acredita em obediência? 2) Em um mundo onde vale tudo, 

ainda é possível encontrar algum ser humano que leve a obediência a sério? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Deuteronônio 28.1-2 | Josué 1.6-9 

 

Nesses dois textos, está clara a ideia de que a obediência é uma condição para a benção. Contudo, conforme os 

destaques feitos, essa obediência deve ser qualificada. Palavras como “fielmente" e "cuidadosamente", nos mostram que 

tipo de obediência devemos ter. Deve ser uma obediência atenta à vontade do Senhor em seus detalhes, o que levanta 

uma série de questões: Qual é a vontade do Senhor? Onde ela está manifesta? Como podemos obedecer a Deus na 

prática? Há pelo menos quatro instâncias onde podemos encontrar a vontade do Senhor e, assim, conhecer e obedecê-

la. São elas: 

 

1. A PALAVRA de Deus – Os dois textos já apresentados falam sobre obedecer os mandamentos e a lei de Deus. Esses 

mandamentos e lei estão registrados na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a Palavra de Deus, ou seja, é a grande instância onde 

podemos encontrar a vontade do Senhor. Contudo, não basta conhecer a vontade do Senhor comunicada pela Bíblia 

para termos uma vida abençoada. A prática é o fator determinante. Leia o texto de Mateus 7.24-27 e veja o que Jesus 

tem a dizer. Leia também Tiago 1.22-25. 

 

2. Os PAIS – Os pais são uma fonte da vontade de Deus para seus filhos. A obediência aos pais é um ensinamento 

bíblico. A Bíblia diz, em Êxodo 20.12: "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o 

teu Deus, te dá". Sobre isso, o apóstolo Paulo ensina: "Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 'Honra 

teu pai e tua mãe' – este é o primeiro mandamento com promessa - "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida 

sobre a terra", Efésios 6.1-3. Assim como a obediência a Deus, a obediência aos pais também gera uma vida abençoada 

para os filhos. Pergunta: Alguém poderia contar um caso em que foi abençoado por ter obedecido a seus pais? E um 

caso contrário? 

 

3. Os LÍDERES ESPIRITUAIS– Os líderes espirituais também são uma fonte da vontade de Deus para seus liderados. A 

obediência aos líderes espirituais também é um ensinamento bíblico. Leia Hebreus 13.7,17. Assim como a obediência a 

Deus e aos pais, a obediência aos líderes espirituais também gera uma vida abençoada para seus liderados. Pergunta: 

Alguém poderia contar um caso em que foi abençoado por ter obedecido a seus líderes espirituais? E um caso contrário? 

 

4. As AUTORIDADES PÚBLICAS – As autoridades públicas também são uma fonte da vontade de Deus para os cidadãos. 

A obediência à elas também é um ensinamento bíblico. Leia Romanos 13.1-7. Assim como a obediência a Deus, aos pais 

e aos líderes espirituais, a obediência às autoridades públicas também gera uma vida abençoada para seus cidadãos. 

Perguntas: 1. Como podemos obedecer às autoridades públicas? Qual o exemplo que o texto bíblico nos dá disso? 2. 

Alguém poderia contar um caso em que foi abençoado por ter obedecido às autoridades públicas? E um caso contrário? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa obedecer a Deus sobre todas as coisas. Fale de Jesus para ela e seja 

um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Falem com suas células a respeito do JEJUM que será realizado em função 

do Seminário de SABEDORIA FINANCEIRA. 2) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é 

realizarmos a primeira multiplicação no mês de Junho de 2015. 


