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Obstinada Desobediência 

Hebreus 3.1-19 

ESTUDO 

Se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o coração... Uma das maiores 

provas de fé é a capacidade de obedecer rapidamente. (Pergunta 1) 

Cometendo os mesmos erros do passado. O autor de Hebreus chama atenção 

para o fato de que o povo que honrava Moisés estava desonrando aquele a quem Moisés 

esperava. Deus fala hoje através do seu filho Jesus. No início do capítulo vemos a 

superioridade de Jesus em relação a Moisés. O papel de Moisés era apontar para 

Jesus. Moisés era o servo do Deus vivo, Jesus é o Filho de Deus!  

O triste fim da geração que saiu do Egito: (Números 14). Se Deus foi duro com 

aquele povo que desonrou Moisés, imagina quanto aos que desonram seu filho Jesus! As 

vezes Deus nos dá sinais e continuamos da mesma forma, somos desobedientes e 

rebeldes deliberadamente, e colheremos os resultados disso.  

O grito em Hebreus é: não cometa a mesma loucura! Não ouvir Jesus e 

desobedece-lo é uma versão do mesmo desprezo, agora na nova aliança. (Pergunta 2) 

Se guardamos firmes até o fim... A garantia de Israel era a sua obediência em fé 

até o final, e não diferente, a igreja é chamada a guardar a fé até o final. 

O povo queria o poder de Deus, Moisés queria Deus. Ele queria estar no lugar 

onde Deus estava. Conhecer o poder extraordinário de Deus não é a mesma coisa que 

conhecer os seus caminhos e o próprio Deus. Qual foi a última vez que você se 

aproximou de Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele poderia fazer por você? (pense a 

respeito). 

 Lições que precisamos aprender: 

1.  O arrependimento, batismo e santificação fazem parte do processo, mas não são a 

garantia da salvação final. Não é como você começa, é como você termina. (Pergunta 3) 
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2. Não endureça o seu coração. A dureza de coração é construída pela indisposição em 

obedecer. A desobediência tem sua raiz na incredulidade. Amar é obedecer. (Pergunta 4) 

3. Quando chamado para o trabalho de Deus, o filho se sente privilegiado e o escravo, usado. 

O escravo é alguém que sempre acha que os outros estão lhe devendo. (Pergunta 5) 

 

Somente a obediência nos levará ao descanso de Deus. 

 

 

PERGUNTAS 

1. Por que temos tanta dificuldade em obedecer? 

2. Como, sem perceber, nos assemelhamos ao povo que desonrava Moisés? 

3. Por que começar bem a caminhada com Deus não é garantia de terminar 

bem?  

4. Explique a relação entre desobediência e incredulidade.  

5. Como preservar uma mentalidade de filho? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Formação Kids – 16 de Julho das 14h ás 17h 

Chá de Mulheres – 23 de Julho ás 17h 

Seminário Lugar Secreto – 13 de Agosto das 08h ás 17h 

 


