
quando cumprirdes os mandamentos do SENHOR, 
vosso Deus, que hoje vos ordeno; a maldição, se não 
cumprirdes os mandamentos do SENHOR,’’.

 Após um longo sermão de três capítulos, Jesus 
propõe aos seus discípulos que tomem uma 
decisão. Eles ouviram a respeito de inúmeros 
aspectos da caminhada cristã, dentre os quais 
encontramos a felicidade, o testemunho, o amor ao 
próximo, justiça, oração, ansiedade e muitos outros. 
Isto posto, o clamor é para que haja uma obediência 
humilde, respondendo positivamente ao caráter de 
Deus e Seu plano para nossas vidas.
  
"Não há ninguém mais desgraçado do que o cristão 
que por um tempo não se compromete com a 
obediência. Ele não ama o pecado bastante para 
desfrutar do prazer do pecado, mas também não 
ama demasiado a Cristo para desejar a santidade. 
Ele se dá conta que sua rebelião é sem proveito, mas 
também que a obediência parece desagradável" 

"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as 
pratica é como um homem prudente que construiu a 
sua casa sobre a rocha. Mt 7. 24

Certa vez, um homem ligou para a emergência de 
sua cidade:

- Alo, é da emergência?
- Pois não, como posso ajudar?
- Vocês tem soro para picada de cobra?
- Temos sim, o senhor foi picado?
- Ainda não, mas há uma cobra vindo em 
minha direção.

Essa história seria engraçada se não fosse trágica e 
tão próxima de nós. Quantas vezes sabemos o que 
fazer mas simplesmente não fazemos? Temos à 
nossa disposição todas as informações necessárias 
para que tomemos uma decisão, entretanto, 
simplesmente não o fazemos. Muito pior do que 
saber que há uma cobra prestes a te picar e não fazer 
nada, é ter o conhecimento da palavra de Deus e 
permanecer inerte. Esse veneno é fatal! 
 
Em determinado momento da história de Israel, 
houve uma exortação sobre a necessidade de 
viverem intencional e intensamente conforme 
aquilo que escolheram para si, como lemos em 
Deuteronômio 11.26-28;  ‘’Eis que, hoje, eu ponho 
diante de vós a bênção e a maldição: a bênção, 
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