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A Obediência
Atividade Nº 1
A Bíblia mostra que é necessário que nós sejamos obedientes
a Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus.
Ler no grupo João capítulo 14 versículos 15 a 31
Completar:
a. Versículo 15
“Jesus continuou: — Se vocês me ___________________,
_____________________
aos
meus
_______________________________.”
b. Versículo 23
“Jesus respondeu: — A pessoa que me _________________
________________________ à
minha ____________________, e o meu Pai a __________________. E o meu Pai e eu viremos
______________ com ela.”
c. Versículo 24
“A pessoa que não me ________________ não _______________________ à minha
__________________. E a _______________________ que vocês estão escutando não é
___________________, mas do ___________, que me enviou.”
A Bíblia ensina que nossa obediência a Deus deve também se manifestar em
obediência aos nossos pais, às autoridades que estão sobre nossa vida (por
exemplo, governantes e professores), e aos nossos líderes espirituais na Igreja.
Vamos ver alguns versículos Bíblicos que falam sobre estas três áreas de
obediência.

Atividade Nº 2: Obedecendo aos nossos Pais.
Ler no grupo Efésios 6:1 a 4. Completar:
a. Versículos 1 e 2
“__________________, o ___________________ cristão de vocês é ________________________
ao seu ________________ e à sua _____________________, pois isso é ____________________.
Como dizem as Escrituras: "_____________________ o seu pai e a sua mãe.”

b. Colossenses 3:20
“Filhos, o dever ________________ de vocês é obedecer ____________________ ao seu
__________ e à sua ________________ porque Deus _____________________ disso.”

A Bíblia manda que os filhos obedecem e respeitam (ou honraram) os seus pais.
Em Lucas 2:51 nós vemos que o próprio Senhor Jesus, enquanto adolescente,
“continuava a ser obediente a eles” (seu padrasto José e sua mãe Maria). Ele - o
homem perfeito, 100% Deus, nós deixou um poderoso exemplo na sua submissão
aos seus pais humanos.

Atividade Nº 3: Obedecendo às Autoridades
Ler no grupo Romanos 13:1 a 7.
Completar:
a. Versículo 1:
“________________________ às ________________________, todos vocês. Pois nenhuma
___________________ existe sem a ______________________ de _____________________, e as
que existem foram ____________________ nos seus ___________________ por ____________.”
b. Versículo 5
“É por isso que você deve _________________ às ________________________; não somente por
causa
do
____________________
de
Deus,
mas
também
porque
a
sua
________________________ manda que você _______________ isso.”

Atividade Nº 4: Obedecendo aos nossos Líderes Espirituais
Completar:
a. Hebreus 13:17
“_________________________ aos seus ________________ e _________________ as suas
________________,
pois
eles
____________________
sempre
das
necessidades
_________________ de vocês porque sabem que vão _______________ contas disso a
__________. Se vocês ________________________ eles farão o trabalho com _______________;
mas, se vocês não ____________________, eles trabalharão com ________________, e isso não
___________________ vocês em nada.”
b. Filipenses 2:12 e 13
“Portanto, meus queridos ______________, vocês que me _____________________ sempre
quando eu estava aí, devem me ____________________ muito mais agora que estou ausente.
Continuem ______________ com respeito e temor a ______________ para completar a
________________ de vocês. Pois Deus está sempre ________________ em vocês para que
________________ à vontade dele, tanto no ____________________ como nas
_________________.”

Atividade Nº 5:
Se o grupo quiser, pode orar para aqueles que gostariam que o Espírito Santo os ajudassem a ser
mais obedientes a Deus, aos seus pais, às autoridades e aos líderes da igreja.

