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Shalom,  
 
Queridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, teremos 
uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da caminhada cristã 
para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das doutrinas fundamentais de 
nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Bíblia, O Pecado, As 
Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, 
Evangelismo: A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O 
Crescimento Espiritual, A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A 
Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O 
Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão 
contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas para os grupos e 
nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base 
forte, para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros 
líderes nas congregações.  
 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, 
podemos usar as lições deste estudo como pós-qualicamp, para consolidar as 
vidas, e os novos discípulos que estiveram ali recebendo o melhor de D’us.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, e nestas duas semanas, as lições 
podem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e respondendo às 
perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará as 
devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica 
de ensino. É importante todos estarem com suas Bíblias, pois usaremos bastante. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e 
estudar as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu 
líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e 
discípulos, agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
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A OBEDIÊNCIA 
 

Ser salvo e perdoado por D’us é o maior privilégio que o uma pessoa pode 
conseguir. Nada pode ser comparado a isto. Também não há como pagar, ou 
retribuir, estes presentes que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Mas, podemos 
fazer algo que demonstre o nosso agradecimento e confirme a nova realidade 
espiritual que vivemos. Baseado nas citações bíblicas indicadas responda, com suas 
próprias palavras, as perguntas. 
 
01. Depois de haver nascido de D’us (1 João 3.9), seguindo o exemplo de Jesus 
Cristo, que tipo de filho você deve ser? (Filipenses 2.5-8, destaque, o versículo 8). 
______________________________________________________________________ 
 
02. Guardar as palavras de Jesus, ou praticá-las, é obedecer-lhe. Quando fazemos 
isto estamos provando que_________________(João 14:23); quando não fazemos, 
demonstramos que____________________(João 14:24). Isto é sério! 
 
03. O que agrada mais O Senhor; o ritual do culto ou a obediência à sua palavra? 
(1 Samuel 15.22) 
______________________________________________________________________ 
 
04. Desobediência é o mesmo que rebelião, ou teimosia, e a Escritura Sagradas a 
compara com o pecado de______________________ ou _____________________ 
(1 Samuel 15.23) 
 
05. Leia Mateus 7.24-27 e, baseado no texto, complete as frases que seguem: 
 
a) Aquele que conhece a vontade de Deus e obedece é (v.24): 
______________________________________________________________________ 
b) Aquele que conhece a vontade de Deus e obedece está (v.25): 
______________________________________________________________________ 
c) Aquele que conhece a vontade de Deus e desobedece é (v.26): 
______________________________________________________________________ 
d) Aquele que conhece a vontade de Deus e desobedece está em (v.27): 
______________________________________________________________________ 
 
06. Qual é a relação entre a obediência e a oração? (1 João 3.22) 
______________________________________________________________________ 
 
07. Muitos no passado (Atos 12.1-4), e também no presente, em alguns lugares, já 
sofreram perseguições por serem discípulos de Cristo. Que atitude você deve 
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manter quando a total obediência à Palavra de D’us e a seu filho Jesus implica em 
perseguição e sofrimento? (Mateus 5.11-12) 
______________________________________________________________________ 
 
08. Qual o valor de apenas se declarar obediente, porém sem cumprir a vontade 
de D’us? (Mateus 21.28-32) 
______________________________________________________________________ 
 
09. Que atitude acompanha a verdadeira obediência? (Efésios 6.6; Salmo 40.8) 
______________________________________________________________________ 
 
10. Quem entrará no Reino dos Céus? (Mateus 7.21) 
Aquele que chama Jesus de Senhor ou Aquele que obedece à vontade de D’us? 
______________________________________________________________________ 
  
11. Qual é uma das provas de que verdadeiramente conhecemos a Deus? (1 João 
2.4) 
______________________________________________________________________ 
 
12) Quais as bênçãos que recebemos por meio da obediência, segundo os 
versículos abaixo? 
 
a) Êxodo 19.5__________________________________________________________ 
b) Isaías 48.18__________________________________________________________ 
c) Josué 1.8____________________________________________________________ 
d) João 15.14__________________________________________________________ 
 
A obediência, além de agradar a D’us, é o melhor para as nossas próprias vidas. 
Aquele que deseja ter uma vida bem sucedida, em paz e comunhão com D’us, não 
pode ser rebelde aos conselhos da Biblia. Nela encontramos as orientações 
necessárias para que vivamos de forma obediente e, em consequência, feliz. 
Busque nela, dia a dia, qual é a vontade de D’us, e cumpra-a com prazer, e o 
beneficiado, será você mesmo. 
 
01.No dia seguinte ao que fez este estudo reescreva as respostas da lição: 
02.Leia mais cinco capítulos de João durante esta semana, um a cada dia; 
03.Não deixe de anotar as dúvidas e curiosidades encontradas durante a leitura; 
04.Memorize o texto de João 14.21 como segue: Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será 
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.   João 14:21 

 

 


