14-Maravilha da obediência
Sl. 119:93-94
Quebra gelo: qual a importância de ser obediente!
Introdução: Nossos pensamentos são muito importantes para Deus pois eles guiam nossas
ações. Neles devem permearmos os preceitos de Deus.
Desenvolvimento: a obediência salva.
1- Os preceitos de Deus (mandamentos) nos ensinam a caminhar na Terra com retidão
Ex.20:2-17- até que Ele volte, precisamos conhecê-los e guardá-los sem nos desviarmos. Assim:

2- Precisamos como Jesus, elevar nossos pensamentos, não tendo uma “boca grande”
que profere maus pensamentos, pois disso Deus não se agrada (Prov. 15:26), devemos
ter uma palavra simples e amorosa, louvamos a Deus com essa boca mentiras? Que
fala palavrões? Que repassa fofoca? Isso e desobediência a Deus.
3- Ser jovem não é desculpa para fazer o que é errado pois somos libertos,
conhecemos a Verdade e a Bíblia nos ensina com exemplos de jovens que seguiram os
preceitos de Deus, como:
*Samuel: foi educado na Palavra, nos preceitos de Deus, aprendia e obedecia,
quando criança Deus falou com ele (1Sm. 3:10-21). Por sua retidão se tornou
quando adulto Juiz.
Você está atento para ouvir a Voz de Deus, receber suas instruções e lhe
obedecer!!! Então comece obedecendo seus pais.
*Jeremias: esse jovem teve medo se achava criança para levar a Palavra de
Deus. Disse-lhe Deus: “Não digas sou apenas uma criança, irás onde eu te
mandar e dirás o que eu ordenar” (Jr. 1:4-8) então foi forte e obediente.
Você tem coragem de falar de Deus sem se achar criança para isso!!! Ter medo
não nos torna fracos, vencer o medo é que nos torna fortes. Então Obedeça!
*Davi: corajoso desde jovenzinho, enfrentando Golias com Fé e inteligência
(1Sm. 17) porque Deus era sua força. O próprio Senhor Jesus lembrou dele
certa vez (Lc.6;1-5).
Você com a vida que vive pode ser lembrado com alegria por Jesus! Guarde os
preceitos de Deus, obedeça.
Conclusão: A coragem do cristão vem do Céu, integridade vem da observância
dos Preceitos de Deus pois, hoje nós somos seus discípulos e essas não são
historinhas do passado que só vemos na bíblia.
Hoje você é a Bíblia pra quem te vê, e pode ser que só tenham a chance de
conhecer Jesus através de você.

Você busca seguir os Preceitos de Deus!
Pode dizer “Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos” v.94
“Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração”
1Pe.3:15.
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