AS COLHEITAS DA OBEDIÊNCIA
TEXTO: Salmo 128:1-6
1 Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos!
2 Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero.
3 Sua mulher será como videira frutífera em sua casa; seus filhos serão como brotos
de oliveira ao redor da sua mesa.
4 Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor!
5 Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de
Jerusalém todos os dias da sua vida,
6 e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel!
INTRODUÇÃO:
• A rebeldia não é uma virtude de Deus para nossas vidas. Pelo contrário, é um
pecado.
• O primeiro rebelde fui o anjo de luz caído do céu, Lúcifer.
• “Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua
sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra; fiz de você um
espetáculo para os reis.” (Ezequiel 28:17).
OS TEMPOS DE REBELDIA DA VELHA NATUREZA TERMINOU!
• Somos chamados para sermos filhos de Deus, como Jesus, filhos da obediência.
• Nosso Deus nos chama a obediência e faz promessas sobre isto!
• “Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra;
mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada". Pois o Senhor é
quem fala!” (Isaías 1:19-20).
A obediência gera vida, a rebelião morte!
Você sabe o que significa a palavra obediência no grego?
• HUPAKOE = “obediente, complacente, submisso”
• HUPO = “Sujeito a...”
• AKUO = “ouvir”
• Obedecer = “Sujeitar a ouvir”
•
•

O problema está aqui! Na a falta de unidade, queremos mais falar do que ouvir, a
Deus e as pessoas.
Na oração, precisamos descobrir o seguinte: Deus fala coisas mais importantes a
mim, do que eu a Ele, portanto devo ouvir mais e falar menos!
AS COISAS NÃO MUDAM EM MINHA VIDA QUANDO EU FALO COM DEUS,
MAS QUANDO EU OUÇO E PRATICO O QUE DEUS FALA COMIGO!

A CHAVE É A OBEDIÊNCIA!
Autônomos e rebeldes não ouvem, apenas os discípulos filhos!
"‘Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?’, perguntou ele. Então olhou para os
que estavam assentados ao seu redor e disse: ‘Aqui estão minha mãe e meus irmãos!
Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe’." (Marcos
3:33-35).
O que o Discípulo obediente recebe em sua vida?
1. A PROVISÃO PELO TRABALHO:
“Você comerá do fruto do seu trabalho,” v. 2a
2. A ALEGRIA PELA SATISFAÇÃO:
“e será feliz” v. 2b
3. A ABUNDÂNCIA PELA PROSPERIDADE:
“e próspero.” v. 2c
4. A ESTABILIDADE PELA FAMÍLIA:
“Sua mulher será como videira frutífera em sua casa; seus filhos serão como brotos de
oliveira ao redor da sua mesa.” v. 3
HONRA GERA HERANÇA!
5. A BENÇÃO PELA OBEDIÊNCIA
“Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor! v. 4
CONCLUSÃO:
“Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel!” vv. 5-6
Vamos aceitar e praticar o chamado de Deus para a obediência?

