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Pergunta 39. Qual é o dever que Deus exige do homem? 

Resposta: O dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade 

revelada. 

 

No estudo das perguntas anteriores enfatizamos os benefícios e 

privilégios decorrentes da salvação em Cristo. Porém, os privilégios dos crentes 

são acompanhados pelo dever de obediência à vontade de Deus revelada na 

sua Palavra. 

A vontade revelada de Deus encontra-se nos 39 livros do Antigo 

Testamento e nos 27 livros do Novo Testamento. Desta maneira, o que é 

necessário para se conhecer sobre a salvação e viver como salvo pode ser 

obtido na Bíblia, a Palavra de Deus. 

De acordo com a informação do apóstolo Paulo, Timóteo, seu discípulo, 

recebeu a instrução bíblica desde a infância, o que lhe foi de inestimável valor: 

“Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de 

torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.” (II Tm 3.15) 

A Palavra de Deus é perfeita, isto é, nada se acrescenta a ela ou dela 

pode ser retirado, por isso ela é valiosa para nós. Nas palavras do salmista:  

“A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor 

são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. 

Os preceitos do Senhor são justos, e dão alegria ao coração. Os 

mandamentos do Senhor são límpidos, e trazem luz aos olhos.” 

(Sl 19.7, 8) 

A autoridade da Bíblia vem de Deus porque ele a inspirou pelo seu 

Espírito. Em razão disso, ela é fundamental para compreendermos e andarmos 

na vontade do Senhor:  

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o 

homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 

(I Tm 3.16, 17) 

Porém, a persuasão para crermos nela vem da obra do Espírito Santo que 

testifica em nosso espírito que a Bíblia é a Palavra de Deus: 

“Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito 

procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem 

dado gratuitamente.” (I Co 2.14) 

Sendo assim, o que Deus exige do crente é a obediência à sua vontade 

revelada. O questionamento do profeta Samuel nos leva exatamente a isso:  



"Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto 

em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o 

sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.” (I Sm 

15.22) 

 Por tudo o que foi dito, a consciência do crente se sujeita apenas à Palavra 

de Deus e não a mandamentos de homens. Isso significa que se for exigido de 

nós algo que contrarie a Palavra revelada por Deus, nós precisamos nos manter   

firmes somente naquilo o que a Bíblia estabelece. 


