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Obedecendo a Ordem de Deus 
 

...Samuel, porém, disse: Tem, porventura, o Senhor tanto 
prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça 

à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o 
sacrificar, e o atender, do que a gordura de carneiros 

23 Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a 
obstinação é como a iniqüidade de idolatria. Porquanto 

rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para 
que não sejas rei. 

(1 Sm 15.1-23) 
 
 
Saul, o primeiro rei dos judeus, havia guerreado contra ao 
amalequitas, conforme Deus lhe ordenara, para que fosse provado 
e assim aprovado para que sua descendência reinasse sobre o 
povo de Deus.  
 
Porém, Saul fez algumas coisas a mais do que Deus lhe havia 
ordenado. Aos olhos humanos a atitude e a intenção de Saul talvez 
até tenham sido louváveis: 
 
1 – Trouxe o rei dos amalequitas como prisioneiro; 
2 - Trouxe o melhor do rebanho de ovelhas e bois, do inimigo 
derrotado, para sacrificar ao Senhor; 
 
Todavia, para o Senhor, tudo o que Saul fez foi desobedecer a Sua 
ordem e assim cumprir a sua própria vontade e a vontade do povo 
que ele governava. 
 
A essa atitude Deus compara os pecados de feitiçaria e idolatria. 
Práticas passíveis de morte, por lei, estabelecida no livro de 
Levítico. 
 
Essa tem sido a grande tragédia na vida de muitos crentes: Não 
reconhecerem que a vontade de Deus é uma ordem a ser cumprida 
cabalmente. Não se trata de uma questão de emoção, de cumpri-la 
“se eu quiser... se estiver sentindo no meu coração....” 
 
Saul pagou muito caro pela desobediência à ordem de Deus. Muitos 
têm pago um alto preço por estarem em desobediência, mesmo 
cumprindo a ordem de Deus, porém, parcialmente. 
 
Há quem primeiro consulte às suas próprias emoções ou a opiniões 
dos outros, antes de fazer o que Deus já designou em Sua Palavra 
e por isso, muitas coisas estão sendo adiadas em suas vidas. 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

 
Por causa da desobediência de Saul, Israel ficou sem um rei 
segundo a vontade de Deus por longos anos, até que Saul 
morresse e Davi assumisse o trono. 
 
Quanta gente tem sofrido! Quantos planos do inimigo ainda tem 
prosperado! Quantos propósitos de Deus, para hoje, talvez só se 
realizem na próxima geração! Tudo por causa da desobediência de 
quem deveria obedecer ao Senhor. 
 
Por outro lado, a Bíblia nos fala de pessoas que obedeceram 
completamente a vontade de Deus e isso resultou em milagres, em 
libertação e salvação. 
 
01 – Deus dá ordem a Moisés 
 
Êx 14.10-16 - Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel 
levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás 
deles; pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e 
clamaram ao Senhor:11 e disseram a Moisés: Foi porque não 
havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos 
neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do 
Egito?12 Não é isto o que te dissemos no Egito: Deixa-nos, que 
sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos 
egípcios, do que morrermos no deserto.13 Moisés, porém, 
disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede o livramento 
do Senhor, que ele hoje vos fará; porque aos egípcios que hoje 
vistes, nunca mais tornareis a ver;14 o Senhor pelejará por 
vós; e vós vos calareis.15 Então disse o Senhor a Moisés: Por 
que clamas a mim? dize aos filhos de Israel que marchem.16 E 
tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, 
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 
 
Moisés agiu conforme a ordem do Senhor e isso resultou em 
milagre, pois, o Mar Vermelho se abriu e o povo passou a pés 
enxutos.  
 
Além disso, os inimigos foram destruídos pelas mesmas águas que 
se abriram para Israel passar. 
 
Êx 25.1-9 - Então disse o Senhor a Moisés:2 Fala aos filhos de 
Israel que me tragam uma oferta alçada; de todo homem cujo 
coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha 
oferta alçada.3 E esta é a oferta alçada que tomareis deles: 
ouro, prata, bronze,4 estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, 
pêlos de cabras,5 peles de carneiros tintas de vermelho, peles 
de golfinhos, madeira de acácia,6 azeite para a luz, especiarias 
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para o óleo da unção e para o incenso aromático,7 pedras de 
ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 
8 E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles.9 
Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do 
tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim 
mesmo o fareis. 
 
A prova de que Moisés obedeceu completamente a ordem de Deus, 
foi que a glória do Senhor se manifestava no tabernáculo. Caso 
contrário só haveria gritos, derramamento de sangue de animais e 
muita frustração. 
 
A obediência trás a glória do Senhor para perto de nós. 
 
02 – Deus dá ordem a Josué 
 
Js 1.1-9 - Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o 
Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo:2 
Moisés, meu servo, é morto; levanta-te pois agora, passa este 
Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos 
de Israel.3 Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, 
como eu disse a Moisés.4 Desde o deserto e este Líbano, até o 
grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o 
grande mar para o poente do sol, será o vosso termo.5 
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui 
com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te 
desampararei.6 Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a 
este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.7 Tão-
somente esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer 
conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; não te 
desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de 
que sejas bem sucedido por onde quer que andares.8 Não se 
aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto 
nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, 
e serás bem sucedido.9 Não to mandei eu? Esforça-te, e tem 
bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o 
Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. 
 
Josué recebeu a grande missão de substituir nada menos do que o 
homem que viu a glória de Deus e com quem o Senhor falava face 
a face. 
 
Ele tinha que ser obediente e a Bíblia nos mostra que o foi, pois, 
não há uma passagem se quer onde Josué desaponte a Deus ou 
seja repreendido por qualquer sacerdote, por isso, Josué é tido 
como um tipo de Cristo, obediente ao Pai até o fim. 
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Durante a vida de Josué o povo de Israel prevaleceu sobre os 
inimigos e conquistou Canaã. Foi Josué quem disse “Eu e minha 
casa serviremos ao Senhor”. 
 
Os frutos da obediência ao Senhor alcança a descendência 
daqueles que a praticam.  
 
03 – Deus dá ordem a Baraque 
 
Jz 4.4-7 - Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a 
Israel naquele tempo.5 Ela se assentava debaixo da palmeira 
de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de 
Efraim; e os filhos de Israel subiam a ter com ela para 
julgamento.6 Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, 
de Quedes-Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de 
Israel não te ordena, dizendo: Vai, e atrai gente ao monte 
Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e 
dos filhos de Zebulom;7 e atrairei a ti, para o ribeiro de Quisom, 
Sísera, chefe do exército de Jabim; juntamente com os seus 
carros e com as suas tropas, e to entregarei na mão? 
 
Baraque, embora tenha se demorado em cumprir a ordem do 
Senhor, quando o fez, a cumpriu cabalmente e isso resultou na 
derrota do exército inimigo e na libertação de Israel da opressão e 
humilhação. 
 
04 – Deus dá ordem a Gideão 
 
Jz 6.11-14 - Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo 
do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, 
abiezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar 
para o esconder dos midianitas.12 Apareceu-lhe então o anjo 
do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. 
13 Gideão lhe respondeu: Ai, senhor meu, se o Senhor é 
conosco, por que tudo nos sobreveio? e onde estão todas as 
suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não 
nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos 
desamparou, e nos entregou na mão de Midiã. 
14 Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força, e 
livra a Israel da mão de Midiã; porventura não te envio eu? 
 
A obediência de Gideão resultou em derrota dos midianitas, 
libertação para Israel e autoafirmação de um homem chamado por 
Deus para fazer a Sua obra.  
 
05 – Deus dá ordem aos 11 discípulos 
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Mt 28.16-20 -  Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, 
para o monte onde Jesus lhes designara.17 Quando o viram, o 
adoraram; mas alguns duvidaram.18 E, aproximando-se Jesus, 
falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na 
terra.19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo;20 ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, 
até a consumação dos séculos. 
 
Esta ordem foi cumprida pelos discípulos, que se tornaram 
apóstolos e permanece até hoje sobre cada um de dos salvos. E a 
obediência a ela tem resultado em Salvação, libertação, curas e 
restauração de muitas gerações na terra. 
 
Conclusão: 
Qual tem sido a ordem de Deus a você nesses dias? 
Qual tem sido a sua resposta e a sua atitude diante do Senhor? 
Você está obedecendo ou só está sacrificando?  
 
Hoje, há uma ordem de Deus para a IDPB Cidade Nova: Jejuar, 
Orar e Evangelizar! Qual vai ser a sua postura diante dessa ordem? 
 
Nunca esqueça: Não basta obedecer, é preciso realizar com 
diligência! 


