ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO IV: COLHEITA
MEU RELACIONAMENTO COM DEUS II - UMA RELAÇÃO DE OBEDIÊNCIA
“E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante
dele o que lhe é agradável”. (I Joao 3.23)
ALEGRIA E PIEDADE
Vivemos um momento paradoxal da igreja evangélica no Brasil: de um lado verificamos, com alegria,
uma grande abertura ao evangelho e o crescente número de conversões. Porém, a impressão é que
muitos se “convertem” pensando apenas nas vantagens que poderão alcançar, apresentando uma
imensa dificuldade de mudança e uma clara resistência a uma obediência radical a Cristo e seus
mandamentos. Isso demonstra que vivemos numa época ambígua e perigosa, onde é fácil “se
converter”, desde que não se exija mudança de comportamento e compromisso com Cristo.
JESUS CRISTO É O SENHOR
A queda do homem relatada em Gênesis foi causada pela desobediência do homem a Deus. Quando
Adão e Eva pecaram contra o Senhor estavam afirmando a sua escolha: não queriam o governo de
Deus em suas vidas. Na pregação de Pedro em Atos 2.14-36, Jesus é apresentado como Senhor
(“Kurios”, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ou quais tem o poder de decisão;
Mestre, Senhor). Ou seja, junto com a benção da conversão, há a necessidade da submissão ao senhorio
de Cristo. A palavra “Senhor” aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento, enquanto “Salvador”
aparece apenas 16 vezes. Pregar a salvação é anunciar às pessoas que Jesus é o Senhor (Romanos 10.9).
A MARCA DE UM VERDADEIRO CRISTÃO É A OBEDIÊNCIA
Na Bíblia, os homens que não conhecem a Deus, e estão ‘em Adão”, são chamados de “filhos da
desobediência”. (Efésios 2.1-3, 5.6, 2 Tessalonicenses 1.8). Por outro lado, os que nascem de novo são
chamados de “filhos da obediência” (1 Pedro 1.14; Mateus 7.21). Não devemos nos impressionar com o
exterior das práticas religiosas, mas buscar os frutos espirituais. Jesus conclui o Sermão da Montanha
dizendo que o que realmente importa é receber e praticar as suas palavras (Mateus 7.21-24). A Bíblia
deixa bem claro que ter comunhão com Deus é viver uma vida de obediência a ele (João 14:21,23;
15:10-14). João é tão enfático neste ponto, que este também é um dos temas de sua primeira epístola
(1 João 1.6, 8 e 3.9).
A OBEDIÊNCIA É CHAVE PARA O CRESCIMENTO ESPIRITUAL E PARA O CONHECIMENTO
DE DEUS
Muitos não crescem espiritualmente e não conhecem a Deus com intimidade e profundidade
simplesmente porque não escolhem pagar o preço da obediência. Jesus afirmou claramente que se
alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina verdadeira (João 7.17). Ou seja,
o discípulo de Jesus precisa desejar fazer a vontade de Deus. O conhecimento do Pai não se obtém na
teoria, isto é, apenas no raciocínio religioso, mas pelo obedecer prático.
PARE E PENSE
Sua caminhada com Deus tem sido para imitar Seu Filho, obedecendo ao Pai como ele fez até o fim?
Ou você segue a Cristo somente com o intuito de desfrutar das suas bençãos?

