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LIÇÃO 09 —  DESOBEDIENCIA  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão:  

i) desobediência — obediência — autoridade — poder.  

ii) Tipo de poder concedido à igreja: poder para servir; qualquer outro uso do poder é abusivo.  

b) Objetivo: demonstrar casos de desobediência na Bíblia.  

2) DESOBEDIÊNCIA: ELEMENTOS  

a) Reporta-se à autoridade instituída — não é anarquia;   

b) Indica a injustiça da lei — não é anomia;   

c) Invoca um poder superior a quem obedecem — não é insubordinação;   

d) Afirma claramente o direito de não obedecer, independente das represálias.  

e) Não violência ativa.  

3) DESOBEDIÊNCIA: EXEMPLOS  

a) Exemplos do Antigo Testamento:  

i) As parteiras do Egito desobedeceram à ordem de Faraó (Ex 1.17).  

ii) Raabe desobedeceu ao rei de Jericó e acolheu os espias em sua casa (Js 2). 

iii) Jônatas desobedeceu ao seu pai Saul e comeu mel (1Sm 14.45). 

iv) Jônatas desobedeceu ao seu pai Saul e protegeu Davi (1Sm 19). 

v) Micaias desobedeceu à ordem de profetizar apenas coisas boas para o rei Acabe (1Rs 22.13-14). 

vi) Obadias desobedeceu a Acabe e não matou os profetas de Iavé (1Rs 18.13). 

vii) Jeoseba desobedece à ordem de Atalia e poupa Joás da morte (2Rs 11.3).  

viii) Daniel não parou de orar por causa de lei de Dario (Dn 6) 

ix) Ezequiel sempre contou o tempo pelo reinado de Joaquim e jamais mencionou o rei fantoche. 

b) Exemplos do Novo Testamento:  

i) Os magos não voltaram a Jerusalém para relatar a visita a Belém (Mt 2).  

ii) João Batista denunciou abertamente o adultério de Antipas. 

iii) Paulo confrontou o sacerdote por mandar um soldado esbofeteá-lo (At 23.1-5). 

iv) Os fiéis da terra se recusarão a adorar a imagem da besta (Ap 13.15). 

c) Exemplos de Jesus: 

i) Jesus desobedeceu a tradição e curou no sábado, conversou com mulheres, tocou impuros.  

ii) Seus discípulos entrariam em choque com os poderosos (Mt 10).  

iii) Jesus não temeu a ameaça de Herodes Antipas (Lc 13.31-35). 

iv) Jesus não respondeu às perguntas de Pilatos (Jo 19.10). 

4) DESOBEDIÊNCIA: DOIS CASOS ESPECIAIS  

a) O caso de Misael, Hananias e Azarias diante da estátua de Nabucodonosor:  

i) “Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós 

servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, 
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se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que 

levantaste” (Dn 3:16-18).  

b) O caso de Pedro e João diante do Sinédrio: não acataram a proibição de pregar o evangelho—  

i) “Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; porque não podemos 

deixar de falar do que temos visto e ouvido” (At 4:19-20).  

ii) “Antes importa obedecer a Deus do que aos homens” (5.29). 

5) DESOBEDIÊNCIA: IMPLICAÇÕES ECLESIAIS-COMUNITÁRIAS 

a) Não dominar e não ser dominado.  

b) Servir e não ser servido.  

c) Pedro prestou contas aos irmãos da igreja pela evangelização de Cornélio (At 11). 

d) Paulo resistiu Pedro face a face em Antioquia. 

e) Paulo não era dominado:  

i) quando a vontade de Deus esteve em conflito com a dos homens, ele decidiu agradar a Deus, pois 

“se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo” (Gl 1.10);  

ii) e que não se sujeitou aos judaizantes “nem por uma hora, para que a verdade do evangelho 

permanecesse entre vós” (Gl 2.5).  

f) Paulo não dominava ninguém:  

i) “ele insistiu com Apolo para ir a Corinto, mas, diz Paulo, "ele não quis de jeito nenhum ir agora” 

(1Co 16.12). 

ii) “Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum 

aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá” (Fp 3.15). 

g) Paulo escrevia epístolas às igrejas e não aos líderes.  

6) PARA REFLETIR  


