Curso Bíblico
Lição 6
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

Se quisermos
expressar nossa
submissão ao
Senhor, fazemos
isso sendo
submissos às
pessoas que Ele
colocou sobre nós.
Lembre-se que
submissão não é
uma obediência
obrigatória, mas
uma atitude que
parte do coração.
Somos submissos
às autoridades
como quem está
sendo submisso
ao próprio Deus.

Curso Bíblico
Discipulado
De
Integração

Autoridade e Submissão
Desde o início dos nossos estudos destacamos a diferença entre estar
no Reino de Deus e estar no Império das Trevas. Vimos como somos
salvos do pecado ao sermos removidos, pelo Senhor Jesus, do estilo
de vida de rebelião e desobediência em que vivíamos na nossa velha
vida. Estar no Reino de Deus significa exatamente estar submisso a
toda a vontade do Senhor para a nossa vida.
As pessoas do mundo vivem movidas pela semente da natureza de
rebelião do império das trevas: insubmissão às autoridades, aos
patrões, ao governo, aos professores, aos pais etc. Por outro lado
vemos o abuso de poder e exploração por parte daqueles que estão
investidos de autoridade. Mas Deus ao estabelecer o seu Reino nos
nossos corações, nos ensina a submissão às pessoas que são
colocadas para exercerem autoridade sobre nós no nosso dia a dia.
Aqueles que não têm o Senhor Jesus são pessoas rebeldes às
autoridades. Aqueles que já receberam o Reino de Deus nas suas
vidas têm um coração submisso.
Houve um centurião (um oficial do exército romano) que entendeu que
Jesus tinha autoridade para curar, mesmo de longe um empregado seu
que estava doente, porque era submisso ao Pai. Ele entendeu que
quem está debaixo de autoridade tem autoridade. Só tem autoridade
quem sabe ser submisso. Esse oficial sabia que só podia dar ordens
aos seus soldados porque também obedecia.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião,
implorando:
Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo
horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha
casa; mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado,
pois também eu sou homem sujeito a autoridade, tenho soldados às minhas
ordens e digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu
servo: faze isto, e ele o faz.
Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam:
Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Mateus 8:5-10
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1) A submissão no nosso dia a dia
Nas diversas áreas de nossa vida Deus colocou pessoas a quem precisamos nos
submeter. Toda autoridade - sobre nós - foi colocada por Deus. Resistir a elas,
isto é, não se sujeitar a elas é como resistir ao próprio Deus (Romanos 13:1,2). Ao
nos submetermos aos líderes e autoridades estamos exercitando nossa
submissão. Quem são as autoridades sobre nós?
a)
Os governantes – Devemos obediência às autoridades civis (governo)
e militares. Somos sujeitos às leis e àqueles que cuidam que elas sejam
cumpridas: policiais, fiscais e outros representantes do governo. Essa
submissão se revela no cumprimento das nossas obrigações, na obediência
às ordens e no respeito quando nos dirigimos a eles – Romanos 13:1-7; I
Pedro 2:13-16.
b)

Os patrões e professores – A Bíblia se refere à submissão dos servos
(escravos) aos seus senhores. Hoje não somos escravos, mas somos
empregados ou alunos. Os nossos patrões e professores são autoridades
sobre nós. Devemos obediência a eles. Fazemos isso não para bajular e
tirar proveito, mas como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor –
Efésios 6:5-8; Colossenses 3:22-25; I Pedro 2:18-20.

c)

Os pais – Uma característica marcante do mundo sem Deus é a
desobediência dos filhos (II Timóteo 3:1,2). Mas quando entramos no Reino
isso muda: os filhos são obedientes aos seus pais em tudo - Colossenses
3:20.

d)

Os maridos – As esposas são submissas aos seus esposos, como a
Igreja ao Senhor Jesus – Efésios 5:22-24.

e)

Os Pastores – Estes são os discípulos que Deus colocou na igreja
para nos pastorear. A eles devemos ouvir e sujeitar como homens de Deus
que foram colocados para nos guiar em Cristo – Hebreus 13:7,17.

f)

Os irmãos em Cristo – Cada irmão foi dado por Deus para nos edificar
no Reino. Por isso nos sujeitamos uns aos outros, considerando cada um o
outro superior a si mesmo. Se um irmão tem uma palavra ou uma correção
para nós, então o ouvimos com quem tem autoridade sobre nós. Não é bom
sermos submissos somente a quem tem autoridade formal. O discípulo de
Jesus sabe submeter-se aos outros irmãos iguais a ele – Efésios 5:21;
Filipenses 2:3.
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2) O limite da nossa submissão
Efésios 5:22
Vós, mulheres, [sujeitai]vos a vossos maridos,
como ao Senhor;.
Romanos 12:10
10 Amai-vos cordialmente
[uns aos] outros com amor
fraternal, preferindo -vos
em honra [uns aos] outros.
Efésios 4:2
Com toda a humildade e
mansidão, com
longanimidade,
suportando-vos [uns aos]
outros em amor,

Somos submissos de coração àqueles que Deus
estabeleceu como autoridade sobre nós. Fazemos
isso sem reclamar, pois somos diferentes do mundo
(Filipenses 2:14,15). Não ficamos procurando
desculpas para fugir dos nossos deveres. Mas há
uma situação em que não devemos nos submeter
às autoridades: Quando elas nos mandam pecar.
Quando os apóstolos foram proibidos de pregar o
Evangelho pelas autoridades, eles, mesmo com
todo respeito àqueles homens, disseram: ”Antes,
importa obedecer a Deus do que aos homens”
(Atos 5:29).
Portanto, nunca desrespeite aqueles que têm
autoridade sobre você, mas tenha firmeza para não
ceder às pressões daqueles que lhe mandam fazer
coisas que são condenadas por Deus.

Aqueles que exercem autoridade
Quem é crente em Jesus Cristo conhece e pratica os princípios da autoridade. Entre nós aqueles
que exercem autoridade também têm um comportamento diferente do mundo. Vejamos o que a
Bíblia ensina:







 Ter autoridade no Reino não é mandar e ser servido, mas é servir. Se Deus deu a você
autoridade sobre pessoas, lembre-se sempre desse ensino: você é o maior exemplo e
deve ser servo delas – Mateus 20:25-28.
 Patrões – Aqueles entre nós que têm empregados ou subordinados devem tratá-los
sem orgulho, ameaças, superioridade, exploração, mas com justiça, sabendo que
somos todos iguais (Efésios 6:9; Colossenses 4:1).
 Os maridos não devem tratar suas esposas como inferiores, mas devem amá-las como
Cristo amou a igreja. Eles devem fazer que seja fácil para elas se sujeitarem a eles –
Efésios 5:25-28.
 Na Igreja aqueles que têm autoridade (pastores, diáconos, líderes, discipuladores)
devem pastorear as pessoas sem ter domínio sobre elas, mas sabendo que elas
pertencem ao Senhor e que mais que ordens precisamos dar exemplo para elas – I
Pedro 5:1-4.
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Conclusão

Colossenses 3:20
5 Vós, servos,
[obedecei] a vossos
senhores segundo a
carne, com temor e
tremor, na
sinceridade de
vosso coração,
como a Cristo;

Efésios 6:5
Vós, servos,
[obedecei] a vossos
senhores segundo a
carne, com temor e
tremor, na
sinceridade de
vosso coração,
como a Cristo;

Hebreus 13:17
Obedecei a vossos
pastores, e [sujeitaivos] a eles; porque
velam por vossas
almas, como aqueles
que hão de dar conta
delas; para que o
façam com alegria e
não gemendo,
porque isso não vos
seria útil.

Deus está espalhando o seu Reino no coração dos
homens em toda a terra. Ele conta conosco para fazer
isso e para ensinar como viver de acordo com sua
vontade. Ele nos deu autoridade sobre Satanás e seus
demônios, sobre as doenças e até sobre a natureza
(Marcos 16:16-18).
O SENHOR nos afirma que teremos autoridade para
julgar o mundo e até os anjos (I Coríntios 6:1- 3). Mas o
Senhor não dá tal autoridade a pessoas egoístas,
prepotentes, orgulhosos e que não sabem o que é
obedecer. Ele conta com aqueles que têm um coração
manso.
Deus conta com aqueles que são quebrantados e que
sabem se sujeitar. Em toda situação em que você precisa
se sujeitar a alguém, faça isso com alegria, pois você está
se sujeitando ao próprio Deus e aprendendo a ter
autoridade de maneira correta. Lembre- se: só tem
autoridade verdadeira quem está debaixo de autoridade.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a
terra. Mateus 5:5
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Aplicação
1. Coloque nas linhas abaixo o nome das pessoas que têm autoridade
sobre você e depois faça a declaração que vem a seguir. Faça isso de
coração, diante de Deus e junto com seu discipulador.






















Governantes:
_______________________________________________________
Patrão e/ou superiores no trabalho:
_______________________________________________________
Professores:
_______________________________________________________
Pais ou pessoas que cuidam de mim:
_______________________________________________________
Marido:
_______________________________________________________
Esposa:
_______________________________________________________
Pastores:
_______________________________________________________
Líder de grupo:
_______________________________________________________
Discipulador:
_______________________________________________________
Outros:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Aplicação
“Confesso diante de Deus que, por ser um cristão verdadeiro, sou sujeito às
autoridades constituídas por Deus sobre a minha vida. Compreendo que essas
pessoas foram colocadas por Deus para terem autoridade sobre minha vida.
Minha submissão às autoridades não é por obrigação, mas com entendimento
e de coração, em total aceitação à vontade do Senhor. Todavia, minha
obediência maior é ao Senhor meu Deus. Se as autoridades terrenas me
mandarem pecar não as obedecerei, pois terei que obedecer à autoridade
maior, o Senhor meu Deus.”
Se você tem exercido autoridade sobre alguém, seja como patrão, ou tendo
subordinados no trabalho, ou ainda na igreja, discipulando alguém, ou mesmo
como pai ou mãe, faça uma análise da maneira como você se comporta com as
pessoas que estão sujeitas a você marcando os pontos positivos e os negativos
que fazem parte desse comportamento. Se for necessária uma correção, ore ao
Senhor e peça o perdão das pessoas com quem tem falhado e mude de
atitude.
Pontos Positivos
( ) Sei que sou servo deles e que não sou maior que eles. Convivo com eles com
simplicidade, sem diferença.
( ) Trato-os com respeito, sem humilhá-los.
( ) Não abuso da minha autoridade, mandando fazer coisas particulares ou
exageradas.
( ) Corrijo-os, quando necessário, com cuidado, respeito e vontade de ajudar.
( ) Procuro ser exemplo para que eles me imitem.
( ) Procuro dar atenção a eles, saber como estão e saber sua opinião.
( ) Outro
Pontos Negativos
( ) Grito com eles.
( ) Não me importo se o trabalho que lhes dei é pesado demais. É obrigação deles.
( ) Reclamo com eles na frente dos outros.
( ) Não me misturo com aqueles que são inferiores a mim. Não me envolvo com o
povão.
( ) Não me importo com meu testemunho para com eles. Cada um dá conta de si
mesmo.
( ) Nunca me detenho para conversar com eles, saber como estão ou se há algo que
preciso mudar.
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Atividades De Fixação

1

Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) Só nos sujeitamos aos governantes, patrões ou professores se eles
forem cristãos e bons.
( ) A rebeldia é a marca registrada de quem está no império das trevas.
( ) Demonstramos nossa submissão ao Senhor sendo submissos àqueles
que ele colocou como autoridade sobre nós
( ) Somos submissos a quem tem autoridade formal, mas não precisamos
dar atenção e obedecer aos irmãos em Cristo.
( ) Obediência por pura obrigação e com murmuração não é
submissão. Submissão é uma atitude de coração.
2

Complete os espaços em branco desse texto de Romanos que fala sobre
as autoridades, e depois coloque o capítulo e os versículos:

Todo homem esteja __________________ às _________________ superiores;
porque não há ___________________________ que não proceda de
__________________
e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade _______________ à
ordenação de Deus;
e os que resistem trarão sobre si mesmos ___________________.
Romanos 13:_____________
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3

Relacione cada frase abaixo com uma referência bíblica.
(1) Mateus 8:5-10.
(2) I Pedro 2:13-16.
(3) I Pedro 2:18-20.
(4) Filipenses 2:3.
(5) Mateus 20:25-28.
( ) O centurião sabia que a pessoa que tem autoridade é aquela que está
debaixo de autoridade.
( ) Sujeição aos patrões e professores (“senhores”), mesmo aos maus.
( ) Sujeição às autoridades, inclusive os governantes.
( ) Pela prática do bem fazemos que se calem aqueles que querem nos
acusar.
( ) Considerar o irmão superior.
( ) No Reino ter autoridade é servir.
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