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TEMA AS AUTORIDADES 

Provérbios 24. 21-22 

 

1. Leitura inicial: Salmo 91.1-2 

2. Cântico: Início de culto 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, conduza-me em tuas retas veredas, perdoa 

meus pecados. Abre meus olhos para que eu enxergue os caminhos maus. 

Obrigado por me tirar das trevas para maravilhosa luz! 

4. Leia Provérbios 24. 21-22 – Conforme narrado nessa porção de provérbios, 

todas as pessoas estão sujeitas a dois poderes superiores: “O Senhor e o rei”. 

O Senhor é a autoridade Soberana sobre todas as demais autoridades. Aliás, 

todo o livro de provérbios é baseado no temor ao Senhor (Pv 1.7). Contudo, 

temer ao Senhor implica em temer às autoridades estabelecidas.  

O apóstolo Paulo nos diz, através dos Escritos sagrados, que “Todos 

devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que 

não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas” (cf. 

Rm 13.1-2). Mediante essa informação, duas perguntas devem surgir: (1) Paulo 

ensina fidelidade total e irrestrita às autoridades? (2) Todo governante ou 

autoridade é escolhido por Deus?  

A resposta para ambas indagações é Não! O Estado enquanto cumpridor 

do seu papel de preservar o mundo do caos deve ser autoridade sobre todos 

para o bem da nação. Neste ponto, o cidadão que é cristão deve obedecer às 

leis, pagar seus impostos e respeitar as autoridades. Cristianismo e boa 

cidadania caminham juntos (cf. Mt 22.21).  

Contudo, em três situações será permitida a desobediência as 

autoridades: (1) Para preservar a adoração única a Deus; (2) Para o 

cumprimento da missão de propagação do Evangelho e (3) Para a preservação 

da vida. 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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Isso se mostra em três notórios motivos: 

1) As leis de Cristo são superiores  

2) A desobediência civil será permitida quando estiverem em desacordo 

com a Palavra de Deus (cf. Dn 1, 3 e 6; Et 3; Êx 1).  

3) Mais importa obedecer a Deus do que aos homens (cf. At 4 e 5) 

Deus institui autoridades a fim de inibirem o avanço do mal. Quando as 

autoridades cumprem o papel estabelecido, então deverão ser temidas – o papel 

da autoridade é servir, a palavra bíblica para ministro é diákonos. Assim, quando 

as autoridades punem o mal, ela ao mesmo tempo promove o bem. Neste ponto, 

Barclay faz uma interessante afirmação: “Sem o Estado, se as leis, imperaria o 

mau, o egoísta e o forte. O fraco se veria em apuros. A vida seria regida pela lei 

da selva”.  

Quando Paulo afirma que toda autoridade foi instituída por Deus, significa 

que Deus deixou estabelecida a divisão de poderes para o exercício do bem na 

sociedade, além do que nada foge do seu controle Soberano. Entretanto, Deus 

não se agrada da corrupção, da opressão e da malícia pecaminosa presente no 

cenário atual. Contudo, muitas das vezes tenha usado o governo ímpio para 

santificar seu povo, bem como o fez com Israel em Canaã.  

Em nosso tempo, tornou-se banal a ideia de autoridade. A crise se 

estende do lar à sociedade. Pais que não possuem o respeito dos filhos, filhos 

que não obedecem aos pais, crise da autoridade do professor em sala de aula, 

crise das autoridades civis e militares. Diante disso, devemos reconhecer a falta 

de sabedoria gritante de nosso tempo.  

Por fim, o autor de provérbios nos aconselha que, em revoltas contra o 

governo, o sábio “não se associe aos dissidentes”, pois eles “terão repentina 

destruição”. Portanto, as Escrituras Sagradas condena toda oposição 

estabelecida de maneira tirana, igualmente suja e sem o brilho do evangelho. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar:  
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a) Lembremos de Pedro, que cobra dos cristãos uma postura honrada diante 

das autoridades, dizendo: “Tratem a todos com o devido respeito: amem os 

irmãos, temam a Deus e honrem o rei” (1Pe 2.17). Portanto, ainda que as 

autoridades humanas o desagradem, lembre-se que para honrar a Deus é 

necessário assumir uma postura civil exemplar. Agir como infrator ou revoltoso 

não é o procedimento que o Senhor espera de seus filhos na transformação da 

sociedade. 

b) Reflita: Como você tem se posicionado politicamente: como um santo ou 

como um ímpio infrator? Como um salvo que hasteia a bandeira do Grande Rei 

ou como um tolo que hasteia o rosto de ídolos? 

6. Pedidos de oração – Indonésia 
 
ORE   
 

No Dia da Independência da Indonésia, interceda para que os cristãos 

tenham sabedoria e ousadia para seguir a Jesus e compartilhar o amor dele em 

uma sociedade islâmica conservadora. 


