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Só pra quem Obedece 
 

Deuteronômio 28:1-13 
 

Introdução: alguém já disse que a obediência precede a bênção, primeiro obedecemos, depois 
somos abençoados. Essa declaração é verdadeira e encontra base sólida nas Escrituras. O 
próprio Deus colocou essa base diante do seu povo: “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 sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão 
sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos;” (Dt 28:1, 2). 

 
Um povo que sabe obedecer é colocado num nível elevado de vitória, pois a obediência desata 
a vida do filho de Deus. A obediência é a chave espiritual que abre todas as portas, e faz com 
que não existam mais limites para as suas conquistas. Quando há obediência, os territórios são 
ampliados, as conquistas consolidadas, e todos passam a ser respeitados.  

 
No estudo de hoje, veremos o que Deus faz na vida daquele que o obedece.  

 
1. A sua jornada é abençoada – veja o que Deus diz no verso 6: “Bendito serás ao entrares, e 

bendito ao saíres”. Essa é a primeira bênção, aonde o obediente for a bênção o seguirá. 
Mesmo quando ele está em dificuldades, a bênção o segue. Ele sai, ele entra, e a bênção 
permanece na sua vida.  

 
Você com certeza conhece a história de José do Egito. Ele foi vendido como escravo e a Bíblia 
diz que Deus era com ele. Depois, José foi parar na masmorra devido a uma grande injustiça, 
mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ou seja, a tribulação que ele enfrentou, na verdade 
testou a sua obediência, mas também o conduziu à uma tremenda exaltação, pois Faraó o 
nomeou como o grande governador do Egito. Quem obedece, mesmo diante dos desconfortos 
da vida, sabe que a jornada é bendita, ele sai e entra em situações, sempre respaldado pela 
bênção de Deus. 

 
2. Ele vence o inimigo – em segundo lugar, olhe que promessa poderosa encontramos para os 

obedientes no verso 7: “O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos 
que se levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão 
da tua presença”. Os obedientes sempre estarão protegidos por Deus, que tomará a causa dos 
obedientes em suas mãos. Por isso, quando alguém se levantar contra o obediente, na 
verdade estará se levantando contra o Deus Vivo que lutará por ele. 

 
3. É bem-sucedido em todos os seus projetos – no verso 8, encontramos mais uma bênção para 

os obedientes: “O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que 
puseres a tua mão: e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus”.  Que promessa 
tremenda: em tudo o que pusermos a mão, ali estará a bênção de Deus. Todos os sonhos e 
projetos do obediente estão destinados ao sucesso.  

 
4. É separado pela santidade de Deus – no verso 9 Deus diz: “O Senhor te constituirá para si em 

povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e 
andares nos seus caminhos”. Amados, quem obedece, também conquista o coração de Deus, 
torna-se povo de propriedade exclusiva, destinado a usufruir da vida do próprio Deus. 
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Aprendemos aqui que a santidade vem com a obediência, os obedientes recebem o 
sobrenatural de Deus que os levam a viver totalmente para a Glória do Senhor. 

 
5. É respeitado e tem autoestima elevada – no verso 10 a Bíblia nos mostra mais um resultado 

da obediência: “E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão 
medo de ti”. Quem obedece a Deus também será respeitado pelos outros. É dessa forma que a 
sua autoestima é restaurada, pois todos reconhecem que Deus é com ele. Portanto, para os 
obedientes declaramos que acabou o tempo da vergonha, da humilhação, de andar 
rastejando.  Todos verão que és chamado pelo nome do Senhor que te levantará e te exaltará 
nessa geração. 

 
6. É próspero – veja a promessa nos versos 11 e 12: “O Senhor te dará abundância de bens no 

fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob 
juramento a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar 
chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos; emprestarás a 
muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado”.  

 
Nesse texto encontramos a promessa da prosperidade sobrenatural para os obedientes. Um 
povo que sairá debaixo do jugo de dívidas, da vergonha de ter o seu nome manchado. Se você 
quer ser próspero, primeiro seja obediente. Seu nome será resgatado, seu crédito será 
restaurado. Entretanto, além da prosperidade material, Deus quer que tu sejas próspero na 
alma, que tu tenhas paz em tudo; com uma família abençoada, com um relacionamento 
conjugal prazeroso, com um ministério frutífero. 

 
7. É posto em lugar de liderança, torna-se referência – em último lugar, no verso 13, Deus 

proclama a tremenda honra que virá sobre os obedientes: “O Senhor te porá por cabeça e não 
por cauda; só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu 
Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir”. Deus está levantado os obedientes para 
liderar essa geração. Deus está levantando os obedientes para liderar a nossa sociedade, para 
sermos luzeiros, sinalizadores do céu, referência de bênçãos para aqueles que estão debaixo 
do jugo inimigo. Portanto, vale à pena pagar o preço da obediência, a recompensa é 
infinitamente superior ao preço que se paga. 
 


