RESUMO
• Falar demais = Risco demais
Provérbios 13.3: Quem toma cuidado com o que diz está protegendo
a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo
Provérbios 29:20: Há mais esperança para um tolo do que para uma
pessoa que fala sem pensar.
Provérbios 10:19: Quanto mais você fala, mais perto está de pecar;
se você é sábio, controle a sua língua.
Provérbios 21:23: Se você não quer se meter em dificuldades, tome
cuidado com o que diz.
Provérbios 11:13: O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa
séria é discreta.

2º Tessalonicenses 3:14-15
14. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos
mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo
isso e se afastem dele para que fique
envergonhado. 15. No entanto não o tratem como
inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um
irmão.
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• O que ou quem te impede de obedecer?
Gálatas 5:7: Vocês estavam indo tão bem! Quem convenceu vocês a
deixarem de seguir a verdade?

• Jesus não queria que as pessoas viessem a Ele apenas
para receber alivio físico.

CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER
QUANDO DESOBEDECEMOS?
• Inventamos desculpas.
• A desobediência gera pecado.
Gênesis 3:11: Então, Deus o questionou: “E quem te fez saber que estavas
nu? Comeste, então, da árvore que te proibi de comer?”

• A desobediência leva a mentir.
2 Reis 5:25: Em seguida entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu.

E este lhe indagou: “De onde vens, Geazi?” Ao que ele replicou: “Teu
servo não foi à parte alguma!”

CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER
QUANDO DESOBEDECEMOS?
• A desobediência nos faz lançar a culpa sobre outros.
1 Samuel 15:21-22: 21. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de
guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim
de os sacrificarem ao SENHOR seu Deus, em Guilgal.”
22. Contudo, Samuel declarou: “Agrada-se mais a Yahweh com
holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua Palavra?
De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão
do coração mais do que a gordura dos carneiros.

CAPÍTULO 01: O QUE PODE ACONTECER
QUANDO DESOBEDECEMOS?
• Você̂ é daqueles que prefere obedecer a Deus ou aos homens?
• A desobediência pode gerar consequências irreparáveis.
Números 20:12: Contudo, disse Yahweh a Moisés e Arão: “Visto que não
confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha
santidade e Palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta
comunidade na terra que lhe dei!”

CONCLUSÃO
A obediência não traz vantagens quando é oferecida de mau
grado. Hebreus 13:7, 17:
7. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a
mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e
imitem a fé que eles tinham.
17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam
sempre das necessidades espirituais de vocês porque sabem que vão
prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho
com alegria; mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com
tristeza, e isso não ajudará vocês em nada.

CONCLUSÃO
Obedecemos porque Cristo nos ensinou a obedecer.
Filipenses 2:8:
8. ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte
— morte de cruz.

