COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : NOVEMBRO DE 2016

TEMA : AUTORIDADE E SUBMISSÃO

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
PRINCÍPIO DA AUTORIDADE
Líder, leia Romanos 13.1-7 :
“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha
de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois,
não temer à autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para
teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de
Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos,
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, daí a cada um o
que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem
honra, honra”.
Toda a fonte de autoridade existente emana de Deus, portanto não há nenhuma autoridade existente,
que não esteja sujeita a Deus; Deus é a fonte de toda a autoridade. Ele detém o poder supremo. Ele é
Aquele que está sentado no trono do universo e é Ele quem tem completo controle sobre todas as
coisas. Consequentemente, podemos deduzir que qualquer outra autoridade que exista no universo
foi estabelecida por Ele ou, pelo menos, só existe com a Sua permissão. Sem o Seu consentimento,
não seria possível a sobrevivência de qualquer outra autoridade. Entretanto, não importa onde
encontremos autoridade neste mundo de hoje (seja ela boa ou má), sabemos que é algo que provém legalmente de Deus. Isto é exatamente o que as Escrituras ensinam. Governos humanos,
Forças Armadas, juízes, professores, policiais, pastores, etc., são instituições que são estabelecidas
por Deus para inibir as forças do mal neste mundo.
João 19 -10-11 “Você se nega a falar comigo?”, disse Pilatos. “Não sabe que eu tenho autoridade
para libertá-lo e para crucificá-lo?”
Jesus respondeu: “Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima…”
O nosso Deus reina ele destitui governantes, lideres em todos os graus e lugares.
Deus de Israel é ‘Senhor de toda a terra‘ (cf. Mq 4.13), que controla a história e o destino das nações (Am 9.7). De acordo com Amós 9.12, as nações ‘são chamadas’ pelo ‘nome’ do Senhor. A
expressão aponta a propriedade e, autoridade do Senhor sobre as nações como deixa claro o uso
constante em outros textos bíblicos (cf. 2 Sm 12.28; Is 4.1).
Líder, leia também, Hebreus 1.3; Isaías 14.12-14; Mat. 6.13 e 26.62-64 e pergunte: O que vocês
entendem por autoridade? Qual é a importância da autoridade? O que o Senhor Deus quer nos ensinar sobre o princípio da autoridade nos textos que acabamos de ler? É correto falar que Deus age a
partir do Seu trono e que Seu trono está estabelecido sobre Sua autoridade? Por quê?
Líder: Ore com sua célula, pelas autoridades, pois foram todas instituídas por DEUS!
“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de
Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus”. (Romanos 13:1)
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ESTUDO PARA CÉLULAS – II
REAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE * (REBELDIA)
1 – Como Satanás reagiu: Líder, leia Ezequiel 28.13-17 e Isaías 14.12-15 e pergunte: Quem era
Satanás antes da queda?; Da leitura de Isaías podemos afirmar que Satanás violou a autoridade divina? Qual era a intenção de Satanás em sua conduta?
Reflexão: O ato do pecado não foi o que provocou a queda de Satanás; esse ato nada mais era do
que o produto de sua rebeldia contra a autoridade. Deus condenou a rebeldia!
2 – Princípio da Rebeldia: Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades,
porque isso é um princípio satânico – princípio da rebeldia ou da desobediência
Pergunta: Podemos pregar a Cristo segundo o princípio de Satanás?
Reflexão: Em nossa obra é possível permanecer com Cristo na doutrina e, ao mesmo tempo, permanecer com Satanás no princípio. Isso é muito sério
Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo, mas estremece quando nos submetemos à autoridade de Cristo.
Líder, leia Mateus 6: 24 . Agora discuta com o grupo. - No universo existem dois princípios: o da
autoridade de Deus e o da rebeldia satânica.
Pergunta: Podemos servir a Deus e andar verdadeiramente em seus caminhos e simultaneamente
andar pelo caminho da rebeldia?
Leia 1 Sm 15. 1-23 – Pergunta: Deus aceitaria os sacrifício oferecidos por Saul? Havia algum
princípio satânico envolvido na conduta de Saul? Qual o princípio?
Reflexão 1: Satanás ri quando o rebelde prega a Palavra de Deus; louva nos cultos da Igreja; ensina
na Escola Dominical; participa da Santa Ceia, etc.., pois nessa pessoa habita o princípio satânico da
rebeldia. Antes de poder trabalhar para Deus, devemos ser conquistados por sua autoridade.
Reflexão 2: 1Sm 15:23a “Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, ...”; o Apóstolo
Paulo no livro aos Gálatas 5:20-21 diz que os feiticeiros (rebeldes) não herdarão o Reino de
Deus, o Apóstolo João registra no livro de Apocalipse 21:8 que a parte dos feiticeiros (rebeldes), ou seja a herança deles, será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Aos Visitantes: Se você quer ser liberto do princípio satânico da rebeldia e viver sob o princípio da
obediência a Deus, peça perdão e/ou entregue a sua vida a Jesus através desta oração…
Líder: Ore com sua célula, repreendendo a desobediência e a rebeldia!

“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de
Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus”. (Romanos 13:1)
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ESTUDO PARA CÉLULAS – III
AUTORIDADES INSTITUÍDAS POR DEUS
Já vimos que Deus age a partir do Seu trono e que Seu trono está estabelecido sobre Sua autoridade
e que nossa vida deve ser submissa à obediência ao princípio da autoridade de Deus e não ao princípio da rebeldia satânica.
Veremos agora a autoridade instituída por Deus na família.
AUTORIDADE DOS PAIS NA FAMÍLIA
Líder leia: Gen. 2.4-8 e 2:16-24 e 1 Cor. 11. 3, 8-9, 11 e 12 e pergunte: A família foi a primeira
instituição criada por Deus? A quem Deus constituiu como autoridade na família? Qual é o papel da
mulher na família?
SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE NA FAMÍLIA
Agora leia: Ex. 20.12; Deut. 5:16; Pv. 1. 7-9; Mt. 15.4, 19.19; Mc. 7.10, Ef. 6.2
Pergunta: Qual a função dos filhos na família?
Agora leia 1 Cor. 11.1 ; Filipenses 2.5-11 e Hebreus 5.7-9. Pergunta: Qual a atitude que Cristo
teve como Filho em relação ao Pai? Cristo se submeteu ao princípio da autoridade Paterna? Neste
aspecto, Cristo pode servir de modelo para nós no que diz respeito ao princípio da autoridade na
família?
EXERCÍCIO DA AUTORIDADE FAMILIAR
Líder leia Mat. 3.17; 17.5 e 2 Pedro 1.17 e reflita. Pergunta: O Pai Celeste teve atitude positiva e
confirmadora em relação ao Filho? Lei agora Efésios 6.4; Col. 3.21: Pergunta: De que forma os
pais devem exercer a autoridade sobre os filhos?
REFLEXÃO SOBRE UM EXEMPLO BÍBLICO DE OBEDIÊNCIA E REBELDIA
À AUTORIDADE PATERNA:
Líder reflita Gen. 9:20-27 - Pergunta: No plano de Deus Noé era o cabeça da família? Cam fracassou ao não reconhecer a dignidade da autoridade paterna estabelecida por Deus? Podemos afirmar
que como Cam, o homem carnal deleita-se em ver defeitos na autoridade paterna para pode desembaraçar-se de todas as restrições e limites estabelecidos por ela? Como Sem e Jefté resolveram a
situação? Eles honraram o princípio da autoridade paterna? Neste incidente quem foi rebelde e
quem foi obediente? Quais as consequências para cada um?
Leia Pv. 13. 1; 15.5 e 2 Tim. 3.2. Discuta com o grupo qual tem sido o comportamento dos filhos
em relação aos pais na atualidade? Como crentes qual deve ser nosso comportamento dentro da
família na posição de pais ou de filhos?
Aos Visitantes: Se você deseja mudar sua vida e comportamento de rebeldia à Deus que se reflete
em sua atitude na família, faça essa oração de renúncia...
Líder: Ore com sua célula, pela autoridade dos pais na família, bem como pelos filhos!
“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de
Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus”. (Romanos 13:1)
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ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
AUTORIDADES INSTITUÍDAS POR DEUS
Já vimos que Deus age a partir do Seu trono que está estabelecido sobre Sua autoridade; que as atitudes humanas que não se submetem ao princípio da autoridade divina estão sujeitas ao princípio da
rebeldia satânica; que a família foi a primeira instituição criada por Deus e que os pais são autoridades instituídas por Deus na família. Agora falaremos da autoridade espiritual, representativa de
Deus, sobre nossas vidas.
AUTORIDADE DOS LÍDERES ESPIRITUAIS:
Líder Lei Efésios 4:11-16 – Perguntas: Aqueles que são levantados pelo Senhor para alguns dos
ministérios mencionados no versículo 11 são líderes espirituais ordenados por Deus sobre nossas
vidas? Com base no texto, qual a finalidade destes ministérios de liderança espiritual? Eles são autoridades representativas de Deus?
Leia agora: 1Tim. 3:1-12, Tito 1 e Atos 6:3 e – Perguntas: Deus se preocupa com a formação do
caráter dos líderes que ele levanta na igreja? Com base nos textos lidos, quais as qualidades e forma
de caráter que devem ter os líderes espirituais que Deus levanta na igreja? Você acha que os líderes
devem ser provados antes de serem ordenados ao ministério?
SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE ESPIRITUAL LEVANTADA POR DEUS
Líder, leia 1 Samuel 24. 1-6; 26. 3-9. Agora leia Atos 15. 1-30. Perguntas: Davi e Paulo foram líderes levantados por Deus nas respectivas épocas em que viveram? Antes de liderarem, eles foram liderados? Eles se submeteram às autoridades espirituais que estavam sobre eles (Saul sobre Davi e apóstolos e líderes da Igreja sobre Paulo)? A obediência foi condição para a liderança vitoriosa que tiveram depois?
Reflexão: Para liderar, eu tenho que aprender a ser liderado. A obediência é mais importante do
que o trabalho que farei na obra.
REBELDIA AO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE ESPIRITUAL LEVANTADA POR DEUS
Leia Números 12. 1-15 e Números 16:27-33 e Sl 106:17 – Perguntas: Falar contra a autoridade
representativa de Deus provoca a ira divina? Quais as perguntas que Arão e Míriam e que Coré, Datã
Abião fizeram que demonstraram o princípio de rebeldia em seus corações? Por quê? As rebeldias
narradas contagiaram outras pessoas? Quais as consequências dos atos de rebeldia praticados?
Leia Atos 5. 1-16. Discuta com o grupo se as atitudes de Ananias e Safira refletem a rebeldia dos
seus corações e se as nossas atitudes em casa, na igreja, no trabalho, etc.. refletem nossa submissão à
Deus.
Aos Presentes: Se você deseja que suas atitudes reflitam obediência a Deus faça essa oração de
submissão...

“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus;
e as autoridades que há foram ordenadas por Deus”. (Romanos 13:1)

4

COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : NOVEMBRO DE 2016

TEMA : AUTORIDADE E SUBMISSÃO

ESTUDO PARA CÉLULAS – V
A BÊNÇÃO DA SUBMISSÃO (OBEDIÊNCIA) ÀS AUTORIDADES
Líder leia : Dt. 28.1-14
INTRODUÇÃO- Uma das grandes revelações de Deus para o homem, para que ele tenha prosperidade: é a obediência, submissão às autoridades. Como observamos nos estudos anteriores, é um princípio que Deus estabeleceu desde o início para a humanidade, em todos os níveis da vida humana. E o diabo tem trabalhado desde a sua
queda para que o homem não seja obediente, porque ele é um desobediente, sabendo que a obediência leva o
homem a agradar a Deus e também leva a prosperidade divina. O diabo tem investido para que o homem seja
desobediente, sabendo que a desobediência leva o homem a derrota e a desgraça.
Efésios 5.6- “Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos
da desobediência”.
Nos dias de hoje um dos maiores problemas dos homens é a falta de sujeição, insubmissão à autoridade. E isso
começa na família, com o sistema de educação liberal, onde os filhos não são ensinados a obedecerem.
Isso tem sido o ponto de derrota de muitos cristãos.
Muitos não querem obedecer:
1 - Por falta de temor a Deus.
2 - Por falta de humildade.
3 - Pela falta de reconhecimento.
4 - Pelo orgulho do coração.
VAMOS REVISAR OS NÍVEIS DE OBEDIÊNCIA PARA O CRISTÃO:
1 - Obediência a Deus. Não existe salvação e nem comunhão sem obediência a Deus. (Mateus 7.21)- “Nem todo
o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos
céus”.
(Tiago 4.7)- “Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”.
Atos 5.32- “E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem”. (1 Samuel 15.22)- “Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em
holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o
sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros”. Quando você vive a Palavra você está obedecendo
a Deus.
2 - Obediência ao Anjo da Igreja ( Ao pastor ). Muitos cristãos encontram uma dificuldade muito grande em
obedecer ao pastor da igreja; e alegam que estão obedecendo a Deus.
(Hebreus 13.17) – “Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossa alma, como
aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil”.
Há nas igrejas muitos cristãos autônomos;
- Vivem a vida cristã sem respeitarem e nem obedecerem ao seu pastor.
- Não ouvem os conselhos.
- Não atendem ao que é pedido.
- Não se sujeitam em nada ao Pastor.
- Porque olham e vêem o Pastor como um homem qualquer.
- Esquecem que a diferença é, que ele (pastor) está revestido de autoridade de Deus.
- Não existe salvo sem Igreja; não existe membro sem corpo.
- Não existe Igreja sem Pastor.
(Efésios 4.11)- “E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros
para pastores e doutores”. Foi Jesus o Cabeça da Igreja quem deu o Pastor para Igreja, e o revestiu de autoridade
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para instruir a Igreja.
(2 Crônicas 20.20) – “E, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; e, saindo eles, pôs-se em
pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém: Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis”.
- O Pastor é um profeta de Deus para a Igreja.
- Têm pessoas que acreditam no farmacêutico, no pedreiro, no pintor, até no ímpio e, menos no Pastor.
- É uma pessoa que não tem Temor de Deus, e nem conhecimento da Palavra.
3 - Obediência às Autoridades Seculares.
a) Aos Pais. (Efésios 6.1-3) – “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu
pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a
terra”.
(Colossenses 3.20) – “Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor”.
b) A obediência ao esposo. (Colossenses 3.18) – “Vós, mulheres, estai sujeitas a vosso próprio marido, como
convém no Senhor”.
(1 Pedro 3.1)- “Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se
algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra”.
c) Obediência as autoridades. (Romanos 13.1,2) – “Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque
não há autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem
resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação”.
(1 Pedro 2.13-14) – “Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor; quer ao rei, como superior. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o
bem”. (Tito 3.1) – “Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam
preparados para toda boa obra”.
CONCLUSÃO: O que leva o cristão a obedecer, se submeter às autoridades é o Temor ao Senhor; quem não
tem o temor ao Senhor, tem uma dificuldade muito grande em obedecer. (Efésios 5.21) – “Sujeitando-vos uns aos
outros no temor de Deus”.
- A pessoa não consegue se sujeitar se não houver temor.
- A pergunta é: Até que ponto você é obediente?
- Em qual nível você tem sido desobediente?
As bênçãos de Deus em nossas vidas, estão relacionadas à nossa obediência aos seus princípios. E esses são princípios de Deus para as nossas vidas.

“Obedecei a vossos pastores e sujeita-vos a eles; porque velam por vossa alma, como aqueles
que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos
seria útil”. (Hebreus 13:17)
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