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SEMANA 36: Oração e Obediência *
Sob a lei Mosaica, a obediência era considerada 

“melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do 
que a gordura de carneiros” (I Sm. 15.22). Em Dt. 
5.29, Moisés, referindo-se à desobediência de seu 
povo, exclama: “Quem dera eles tivessem sempre no 
coração esta disposição para temer-me e para obede-
cer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria 
bem com eles e com seus descendentes para sempre”.

 A obediência inquestionável é virtude e 
qualidade em um soldado. Aliás, obedecer é a prin-
cipal característica do soldado. É sua primeira e úl-
tima lição, e deve aprender como praticá-la a todo 
tempo, sem questionar nem reclamar. Além disso, a 
obediência é a fé em ação e expressão, pois se apre-
senta como o teste do amor: “Se vocês obedecerem 
aos meus mandamentos, permanecerão no meu 
amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos 
de meu pai e em seu amor permaneço” - Jo. 15.10

 Que maravilhosa declaração da relação 
criada e mantida pela obediência!  O filho de Deus 
é mantido no seio do amor do Pai pela virtude de 
sua obediência! E o fator que permite que Ele ha-
bite para sempre no amor do Pai está revelado em 
sua própria declaração “... pois sempre faço o que lhe 
agrada” – Jo. 8.29.

 O dom do Espírito Santo, em sua plenitude 
e mais próspera experiência, depende da obediência 
em amor: “se vocês me amam, obedecerão aos meus 
mandamentos” – Jo. 14.15, e, logo após, em consequ-
ência “... e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro 
conselheiro para estar com vocês para sempre” – Jo. 
15.16. A obediência a Deus é condição do sucesso 
espiritual, da satisfação pessoal e da estabilidade do 
coração: “Se vocês estiverem dispostos a obedecer co-
merão os melhores frutos desta terra” – Isaías.

 O nosso pai celestial nunca exigirá coisas 
impossíveis de seus filhos. É possível agradá-lo em 
todas as coisas, pois não é difícil de agradar. Ele não 
é um amo duro ou senhor injusto. Os mandamentos 
de Deus são justos e fundados na justiça e sabedoria. 
“de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo 
e bom – Rm. 7.12. “Justos e verdadeiros são os teus 
caminhos, ó Rei das Nações” – Ap. 15.3. Portanto, os 
mandamentos de Deus podem ser obedecidos por 
todos os que buscam a provisão da graça, a qual os 
habilita a obedecer. Esses mandamentos devem ser 
obedecidos. O governo de Deus está em questão. Os 
filhos de Deus têm a obrigação de obedecer a ele; a 

desobediência não é permitida. O espírito de rebe-
lião é a própria essência do pecado; é repúdio à au-
toridade de Deus, o que não é tolerado pelo Senhor. 
Ele nunca agiu dessa maneira,  e a exposição de sua 
atitude foi parte do motivo de o Filho do Altíssimo 
ter sido manifesto entre os homens (Rm. 8.3-4). 

 Se alguém reclama que a humanidade, 
após a Queda é fraca demais e impotente para obe-
decer a tais altos mandamentos de Deus, a resposta 
é que, por intermédio da expiação de Cristo, o ho-
mem está habilitado a obedecer. A expiação é o de-
creto habilitador de Deus. Tal decreto opera em nós, 
na regeneração e ação do Espírito Santo, outorgan-
do a habilitação da graça suficiente pra tudo que nos 
é requerido pela expiação. Tal graça é fornecida so-
bremaneira, em resposta à oração. Assim, enquanto 
Deus ordena, ao mesmo tempo se compromete a 
nos dar toda a força necessária de determinação e 
graça da alma para atender as suas demandas. 

  Talvez você esteja se perguntando: afi-
nal, qual a relação entre obediência e oração? João 
apresenta-nos a resposta: “e recebemos dele tudo o 
que pedimos, porque obedecemos aos seus manda-
mentos e fazemos o que lhe agrada” – 1 Jo. 3.22. Ao 
ver que guardar os mandamentos de Deus é aqui es-
tabelecido como a razão pela qual Deus responde às 
orações, é razoável admitir que podemos guardar os 
mandamentos de Deus e podemos fazer aquilo que 
lhe agrada. Você acredita que Deus faria a manuten-
ção de seus mandamentos uma condição para a ora-
ção eficaz se soubesse que não poderíamos guardar 
os seus estatutos? Certamente não!

 O ofício do cristão, diz Lutero, é a oração. 
Mas o cristão tem outro ofício a aprender, antes 
de prosseguir a aprender o ofício da oração. Deve 
aprender bem o ofício da obediência à vontade do 
Pai. A obediência acompanha o amor, e a oração 
acompanha a obediência. A atividade da real obser-
vância dos mandamentos de deus acompanha inse-
paravelmente a atividade da real oração. 

 Pense Nisso!

Perguntas para Reflexão
• Releia Dt. 5.29 e veja até onde são estendidas as 

bênçãos da obediência.
• Você já parou para pensar que a obediência pro-

porciona enchimento do Espírito?
• O que fazer quando você é diagnosticado muito 

distante da obediência exigida por Deus?


