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Obediência que conduz à Adoração 
 

“Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado 
de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu 
Deus, te exaltará ...” (Deuteronômio 28.1) “Se ouvires a voz do Senhor, teu 
Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos.” (Deuteronômio 
28.2) 

Os israelitas passaram 40 anos peregrinando pelo Deserto para que o 
“Egito” fosse “tirado” de seus corações. Durante esse período, vivenciaram 
maravilhas, usufruíram da provisão diária, conheceram o poder e 
testemunharam a revelação de Deus. No deserto, também aprenderam sobre 
a importância da obediência e experimentaram as consequências da 
desobediência a Deus. No deserto, foram ensinados a adorar ao único Deus 
vivo e verdadeiro.  

Ao chegarem ao final da peregrinação, Moisés reuniu todo o povo e 
relembrou os mandamentos de Deus que deveriam ser seguidos para orientar 
a vida na Terra Prometida. Ele destacou as bênçãos que viriam sobre o povo, 
se obedecesse. A primeira parte do capítulo 28 de Deuteronômio, até o verso 
14, contém essa lista de bênçãos. Na outra metade do mesmo capítulo, 
encontram-se os castigos decorrentes da desobediência. Moisés concluiu de 
forma clara e precisa: “vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal; 
se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, 
andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e guardes os 
seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, 
teu Deus, te abençoará na terra à qual passas para possuí-la.” (Deuteronômio 
30.15,16). 

Na verdade, a melhor forma de adorar a Deus é obedecendo aos seus 
mandamentos. O autor da criação é a razão de ser de todas as coisas. Somos 
obra da vontade soberana de Deus, cabendo-nos amá-Lo acima de todas as 
coisas. Quando adoramos a Deus, dedicamos nosso amor, nossa devoção, 
nosso serviço e nossa fidelidade a Ele. Adorar a Deus está diretamente 
relacionado ao amor que lhe dedicamos e, amá-Lo, significa obedecer aos 
Seus mandamentos. Jesus deixou claro: “quem tem os meus mandamentos e 
lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado de meu 
Pai e Eu também o amarei e me revelarei a ele.” (João 14.21) 

Ao povo de Deus foi apresentada a proposta de adorar e as bênçãos 
decorrentes dessa adoração. Sabemos que, infelizmente, o povo de Israel 
rejeitou essa proposta e seguiu o caminho da desobediência, adorando outros 
deuses e escolhendo os castigos relatados por Moisés (Deuteronômio 
30.14,17,18).  

Hoje, as promessas de Deus permanecem vivas e, como integrantes 
desse grande Israel, estamos diante da oportunidade de fazer a escolha certa, 
prestando a verdadeira adoração, amando a Deus por intermédio da 
obediência aos Seus mandamentos. Sejamos perseverantes na obediência que 
conduz à adoração verdadeira. 


