
 

 
Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 

www.monergismo.com 

1

CRER E OBEDECER 
BRIAN SCHWERTLEY 

 

 

Se alguém quisesse resumir a mensagem da Bíblia, poderia fazê-lo 
dizendo: “crer e obedecer” ou “crer em Cristo e arrepender-se.” O Catecismo 
Maior diz deste modo: “O que as Escrituras ensinam principalmente? As 
escrituras ensinam, principalmente, o que o homem deve crer sobre Deus, e 
quais deveres Deus requer do homem.”1 Requer-se dos crentes não só crerem 
em todo o conselho de Deus (i.e., a Bíblia), mas eles devem também 
obedecer a todos estes preceitos. O propósito principal do ministério de 
Cristo por meio de Paulo era “fazer obedientes os gentios” (Rm. 15:18). Paulo 
recebeu seu apostolado “para a obediência da fé entre todas as nações” (Rm. 
1:5; cf. 16:25-26). Paulo escreveu aos crentes corintos para que vissem se 
estavam “obedientes em tudo” (2Co. 2:9). Os cristãos são salvos para que 
obedeçam a Deus. “Pois somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as 
boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas” 
(Ef. 2:10). “Aos peregrinos da Dispersão... eleitos de acordo com a 
presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e 
aspersão do sangue de Jesus...” (1Pe. 1:2). Quando Israel afirmou a aliança 
com Deus eles disseram: “Tudo que o Senhor tem falado faremos, e 
obedeceremos” (Ex. 24:7). Como Deus requer uma obediência perfeita e 
perpétua à Sua santa lei, devemos examinar o significado, a natureza e a 
motivação desta obediência. 

 

A palavra “obedecer” significa alguém se submeter a uma ordem ou 
ser dirigido. Fazer o que alguém diz para ser feito é obedecer. Há diferentes 
palavras gregas para “obedecer” no Novo Testamento, com diferentes 
nuances. A palavra mais comum é upskouo. Ela significa simplesmente 
obedecer ou se submeter e está relacionada com a idéia de ouvir. Em 
português, se você pede a uma pessoa que faça algo, a resposta às vezes é: 
“Eu vou ouvir você,” que significa, “sim, eu irei obedecer ao seu 
comando.” O verbo upskouo e o substantivo upskoa (obediência, 
conformidade, submissão), quando usados no contexto da fé bíblica, se 
referem àqueles que ouvem a Palavra de Deus e então agem de acordo com 
ela. Eles obedecem ao que Deus diz e se submetem à autoridade de Deus. 
Outra palavra para obediência, peitharcheiu, é raramente usada no Novo 
                                                 
1 O Catecismo Maior de Westminster, questão 5. 
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Testamento. “Esse é um termo especial para a obediência que alguém 
presta a uma autoridade. Ele ocorre quatro vezes no Novo Testamento: 
Atos 5:29, 32; 27:21; Tt. 3:1; e em todos os casos é sobre a obediência à 
autoridade estabelecida, seja Deus ou os magistrados.”2 O verbo peitho, que 
é geralmente traduzido por “persuadir”, em certos contextos pode significar 
obedecer, ouvir, se submeter ou ceder. Esse verbo é usado em Atos 5:36 
para os homens que seguiam Teudas. Estes homens obedeciam a ele como 
conseqüência de terem crido nele.  
------------------------------------- 
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2 Marvin R. Vincent, Word Studies in the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, [1887] 
1946), 1:471. 


