
A Obediência Precede a Bênção 
 
Levítico 26: 3-13  

 
Introdução: Deus, como Pai, tem um desejo como qualquer outro pai. Ele quer ter filhos 
obedientes. A obediência, além de agradar o coração de Deus, também é segurança para nós. 
Todos os que obedecem a Deus, certamente serão abençoados e permanecerão com Ele. “A 
obediência precede a Bênção”, mais que uma frase de efeito, é uma premissa no reino do 
Espírito. 

 
O texto base da nossa meditação dessa semana nos mostra como a obediência é necessária 
para que sejamos abençoados. O versículo 3 é a condição de Deus para abençoar o homem: 
“Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes...”. Do 
verso 4 em diante, a Bíblia apresenta os resultados da obediência. Portanto, em todo o tempo, 
antes de sermos abençoados, nós teremos a oportunidade de obedecer. 

 
Veremos em Levítico 26 cinco bênçãos prometidas a Israel, caso fossem obedientes:  

 
1. Prosperidade –  nos versículos 4 e 5, Deus faz promessas de prosperidade a Israel: “eu 

mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas, e as árvores darão frutas. As 
colheitas serão tão grandes, que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo 
de colher uvas e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campo. Haverá 
bastante comida para todos...”. (NTLH) 

 
O que Deus está falando nesses versículos é que a obediência faria com que a sua mão 
abençoadora fosse colocada sobre o seu povo, e assim eles provariam de prosperidade sem 
medida. Não faltaria chuva, as colheitas seriam permanentes, pois uma safra entraria numa 
outra safra. Se você quer ser próspero, seja obediente a Deus em tudo. Obedeça a sua Palavra, 
tudo aquilo que você aprender, não questione, simplesmente faça, e Ele abençoará você.  

 
2. Paz e Proteção – nos dias atuais, dois dos maiores problemas do ser humano é a falta de 

paz e a insegurança. Muitos vivem preocupados, com medo de assaltos, da violência urbana, 
se sentindo desprotegidos. Outros precisam de medicamentos para controlar a ansiedade, não 
dormem direito, vivendo sobressaltados. 

 
No versículo 6, Deus diz que devido à obediência deles, “Ele estabeleceria paz na terra e que 
não haveria quem pudesse espantá-los”. No final do verso 5, Ele promete segurança para 
Israel. Isso é tremendo! Aqueles que estão dispostos a obedecer a Deus recebem a garantia de 
que terão paz e estarão protegidos pelo Senhor. 

 
3. Poder e Autoridade – nos versículos 7 e 8, encontramos duas poderosas promessas. Deus 

disse que Israel perseguiria os seus inimigos e eles cairiam diante deles, e que eles receberiam 
tanto poder de Deus que cinco deles perseguiriam a cem, e cem a dez mil, e assim todos os 
inimigos seriam derrotados diante dos olhos deles. 

 
O apóstolo Paulo diz que “a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra 
principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso”. Satanás e seus 
demônios são, de fato, os nossos verdadeiros inimigos. Aqueles que vivem em obediência a 



Deus, recebem dele poder e autoridade para derrotar esses inimigos que vêm contra nós para 
tentar destruir a nossa família, tirar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Ele nos dá tanto poder 
e autoridade que cinco põe cem para correr. Seja obediente e Deus lhe dará vitória contra o 
inimigo! 

 
4. Multiplicação e Fertilidade – no versículo 9 encontramos a quarta promessa para os 

obedientes. Deus diz que Israel seria fecundo e eles iriam se multiplicar tremendamente. 
Muitas pessoas só conseguem somar, porém não multiplicam. Tudo na vida deles é muito 
devagar, o progresso não existe ou é muito lento.  

 
Deus tem para o seu povo nos dias de hoje a bênção da fertilidade. Isso deve vigorar em todas 
as áreas da vida. Espiritualmente, Deus quer nos dar uma grande descendência, nos fazendo 
gerar muitas vidas para ele. Mas Ele também quer que sejamos férteis em tudo: nas finanças, 
na família, nas amizades, na profissão, etc. Quando somos obedientes, tudo aquilo que 
colocamos a mão é abençoado. 

 
5. Presença e Intimidade – em quinto lugar, a obediência nos proporciona a maior das 

bênçãos. No verso 12 Deus diz: “Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu 
povo”. Não existe bênção maior do que essa, poder desfrutar da presença e da intimidade de 
Deus. Você já parou para pensar que maravilha ter Deus sempre presente na nossa vida, poder 
ouvi-lo e ser guiado por Ele. 

 
Davi, no Salmo 25, ensina: “A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará 
a conhecer a sua aliança”. Quem teme a Deus, entra na sua intimidade e recebe a revelação 
dos benefícios da sua aliança. E os que temem a Deus são os que o levam a sério, mostrando 
isso por intermédio da obediência.  

 
 


