Segunda-feira – Tema: Autoridades
“Samuel, porém, respondeu: "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. Pois a rebeldia é
como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria.”
(1 Sm. 15:22-23a)
1) ENTENDENDO: Em seu caderno de meditação escreva o que você entende por: “é
melhor obedecer do que sacrificar”. ➔ Procure em um dicionário ou pergunte a alguém o
significado de: Rebeldia e Arrogância. ➔ Obediência às autoridades é um assunto fácil de
se entender, mas não é um assunto fácil de se aceitar. Pois toca justamente na natureza
pecaminosa humana. Certamente há muitas pessoas que gostariam de que este assunto não
estivesse na bíblia e até não entendem por que está. Entretanto, não podemos fugir do que
o Senhor quer nos ensinar.
2) MEMORIZANDO: Decore o verso de hoje e fale para alguma autoridade de sua vida.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Como falei, a desobediência faz parte da natureza humana,
inclusive foi este o pecado de Adão e Eva. Porém, Deus quer nos moldar a Sua imagem e
ao Seu caráter. Quando Jesus fala as bem-aventuranças (Mateus 5), na verdade Ele está
demonstrando 8 qualidades de caráter que devem constar nos Seus discípulos, se estes
quiserem ser felizes. O primeiro deles é a humildade. E o que é humildade? Será que é ser
pobre? Será que é ser desprovido de conhecimento? Não! Humildade não é nada disso.
Humildade é submissão voluntária a Deus é aqueles que Ele colocou para nos dirigir neste
mundo reconhecendo que a Deus pertence a sua vida a qual deverá ser desprovida de
orgulho e ou soberba. “Submissão?!” “Você tem certeza?!” Sim, ser humilde é reconhecer
que Deus colocou você debaixo da autoridade dEle e daqueles que Ele colocou. Você
pode estar pensando: Mas humildade também é não ser soberbo ou orgulhoso? Sim, você
está certo, mas esta é apenas uma pequena parte do conceito. O que vamos estudar
engloba tudo isto e muito mais. Podemos destacar três motivos por que Deus nos coloca
debaixo de autoridades:
1- Para crescermos em sabedoria e caráter; 2- Para nos proteger de tentações; 3- Para
recebermos direção na vida. Devemos ter estes conceitos bem definidos quanto
meditamos sobre isso. ➔ Leia os textos e escreva o que mais podemos aprender sobre
autoridades na Bíblia: Pv. 8:25, 21:4; Jr. 42:6. Use suas próprias palavras para extrair os
ensinamentos principais. Veja o exemplo: Tito 3:1- Paulo aconselhou Tito a ensinar a
obediência às autoridades.
➔ Reflita: “Há muito tempo atrás, um jovem rei estava se preparando para a guerra
juntamente com seu exército e naquele tempo, o rei oferecia sacrifícios a Deus. Este
jovem rei estava esperando o sacerdote do seu Deus para que este pudesse oferecer os

sacrifícios necessários para a grande vitória. Mas, depois de um bom tempo, o sacerdote
não chegou. Este jovem rei, vencido pela impaciência tomou a decisão que arruinaria a
sua própria vida. Foi contra todos os princípios de Deus e ofereceu os sacrifícios que
somente o sacerdote poderia oferecer. E para espanto dele próprio, quando terminou de
sacrificar o sacerdote chegou e logo avisou ao rei que este tinha feito algo muito errado.
Deus se irou tanto com aquele rei que resolveu a partir dali o destituir do reinado. Outro
mais digno deveria tomar o seu lugar. Tudo porque o jovem rei Saul não obedeceu a
autoridade do sacerdote Samuel. Devemos confiar em nossas autoridades, mesmo que as
circunstâncias nos sejam desfavoráveis e nem pensar em desobedecer as ordens do Senhor
Deus. Saul pensou quem estava fazendo uma coisa boa, e muitas pessoas podem pensar
isto também, pois ele mesmo fazendo o sacrifício não precisaria esperar mais para a
guerra e acalmaria a ansiedade de seus soldados que já estavam em processo de dispersão.
Mas nada disso importa quando o assunto é a desobediência. Nada a justifica! Se Deus
falou está falado!!! Pois Deus, como o versículo de hoje diz, prefere a obediência do que
sacrifícios.”
➔ Responda com muita sinceridade: Você tem sido uma pessoa obediente às
autoridades?.............. Em uma escala de 0 a10, qual a nota da sua “submissão às
autoridades”? ...........
4) DECIDINDO: ( ) Decido que vou abrir meu coração para tudo o que Deus me ensinar
nesta semana sobre autoridades. ( ) Quero ser uma pessoa obediente. ( ) Quero que Deus
me dê um coração humilde e submisso. ( ) Decido lutar contra o orgulho e a soberba.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com Deus as suas decisões em
oração.
Terça-feira – Tema: Autoridades no governo.
“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que
não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas.” (Rm. 13:1)
1) ENTENDENDO: Cite 5 exemplos de autoridades governamentais. ➔ Deus quer que
sejamos sujeitos às autoridades terrenas e quem desobedece traz problema para si mesmo.
(lembra do versículo de ontem?) E Paulo não estava falando somente das autoridades da
igreja, neste caso ele falou explicitamente das autoridades do mundo e lembremos que
naquele tempo as autoridades eram reis corruptos, tiranos e dominadores. Mas, mesmo
assim, é da vontade de Deus que vivamos debaixo da autoridade.
2) MEMORIZANDO: Tente memorizar o versículo de hoje da forma que você tem mais
facilidade. Dê o seu melhor!
3) TIRANDO A LIÇÃO: A partir de hoje vamos ver quatro estruturas básicas de
autoridade descritas na Bíblia. A de hoje é a autoridade no governo. Para entender melhor,
leia todo o texto: Rm. 13:1-7. E anote em seu caderno as lições. Deus não quer que
sejamos anarquistas (pessoas que são contra as leis). Nos versos 6 e 7 Paulo diz a mesma
coisa que Jesus, só que em outras palavras. Devemos pagar os nossos impostos, seguir as
regras da sociedade em que vivemos, etc. Pois devemos dar a César o que é de César e a
Deus o que é de Deus. Obs.: Não se esqueça de uma coisa: Existe um mandamento maior
que este, que é amar e obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Desta forma se nossas
autoridades nos pedem para fazermos coisas erradas devemos: procurar entender por que
isto está acontecendo, pensar em alternativas criativas que não desagradem a Deus, falar e
apelar à nossa autoridade explicando nossas convicções, dar tempo para Deus mudar a

mente da nossa autoridade e por fim, se não houver solução devemos sofrer as
consequências, mas nunca pecar contra Deus, pois é melhor obedecer a Deus do que aos
homens (At. 4:19)
➔ Escreva o ensinamento principal dos versos abaixo seguindo o exemplo de ontem:
Pv. 14:35, Pv. 24:21-22, At. 5:29, 1 Pe. 2:13-17; Pv. 25:6
➔ Reflita: A chefia de polícia de Houston, Texas (EUA), publicou as seguintes diretrizes
irônicas sobre a educação de filhos: Como posso fazer do meu filho um criminoso?
1. Desde pequeno, dê ao seu filho tudo que ele deseja. 2. Ache graça quando seu filho
disser palavrões, pois assim ele ficará convencido da sua originalidade. 3. Não lhe dê
orientação espiritual. Espere que ele mesmo escolha " sua religião " depois dos 21 anos
de idade. 4. Nunca lhe diga que ele fez algo errado, pois isso poderia deixá-lo com
complexo de culpa. 5. Deixe que seu filho leia o que quiser.... A louça deve ser
esterilizada, mas o espírito dele pode ser alimentado com lixo. 6. Arrume pacientemente
tudo que ele deixar jogado: livros, sapatos, meias ...... Coloque tudo em seu lugar. Assim
ele se acostumará a transferir responsabilidade sempre para os outros. 7. Discuta
frequentemente diante dele, para que mais tarde ele não fique chocado quando a família
se desestruturar. 8. Dê-lhe tudo em comida, bebida e conforto que o coração dele desejar.
Leia cada desejo nos seus olhos! Recusas poderiam ter perigosas frustrações por
consequência. 9. Defenda-o sempre contra os vizinhos, professores e a polícia; ou seja,
ensine sempre que autoridades não devem ser respeitadas! O que nos chama a atenção do
texto acima é o ponto 9, até as pessoas não cristãs sabem o que a Bíblia nos ensina,
autoridades são necessárias, precisamos estar cientes disso.
➔ Olhando para o fundo do seu coração, pense um pouco em como você é em relação ao
respeito às autoridades. (pausa pra pensar) Deus está se agradando? Você têm pago os
seus impostos corretamente? Você tem falado mal de suas autoridades?
4) DECIDINDO: Agora chegou o momento de decisão, analise-se bem e decida que
alguma coisa vai mudar em sua vida em relação às autoridades.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine a meditação falando a Deus sobre
suas decisões.
Quarta-feira – Tema: Autoridades no Trabalho.
“Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade
de coração, como a Cristo.” (Ef. 6:5)
1) ENTENDENDO: A que se refere a palavra “escravos”? .................................................
Quem são os “senhores” de que o versículo fala? .................................................................
É meus amigos, isto está na Bíblia, e Deus quer que obedeçamos. Quem se revolta contra
seu patrão, chefe, superior, etc., está se revoltando contra Deus. Com falei no início, isto
não é fácil, mas você somente será feliz quando cumprir estes mandamentos.
2) MEMORIZANDO: Depois decore Efésios 6:5.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Para não restar a menor dúvida leia os versículos abaixo, e
escreva como deve ser aplicado no seu dia a dia. Prepare o seu coração, lá vem chumbo
grosso, mas é a verdade revelada de Deus. Leia: Lc. 6:40; 1 Co. 7:20-24; Ef. 6:5-8;
Fp. 2:3, 5-11; Cl. 3:22-24; 1 Tm. 6:1-2; 2 Tm. 2:24; Tt. 2:9-10; 1 Pe. 2:18-21.

➔ Deus não incentivou a liberdade para aqueles que eram salvos sendo escravos
(servo = escravo). Isto é loucura para aqueles que não têm o Espírito, mas é verdade,
daí vemos a importância que Deus dá as autoridades por Ele constituídas. Hoje

temos somente a relação patrão-empregado, mas as regras descritas acima são do
mesmo modo válidas. Por isso, cuidado com o “cristão na greve”. Não quero fazer o
papel do Espírito Santo, por isso decida sobre este assunto com base na Bíblia,
principalmente depois de ler os versículos acima (pausa para pensar). Devemos
obedecer e respeitar nossos patrões, não esquecendo que o nosso patrão maior é
Deus e Ele deve ser a nossa prioridade. Por exemplo: se o seu patrão mandar você
roubar, não roube, pois, Deus mandou você não roubar. Obedeça primeiro a Deus!
➔ Certo dia, no meio da floresta, uma pequena abelha revoltou-se com a moleza da
abelha rainha: “Ora, grande e gorda, não trabalha, só come e dá ordens. Será que
ela nunca ouviu a palavra trabalho?” perguntava aquela abelha revoltada.
Resolveu, então ir embora, pois ouviu dizer que muito longe havia outras colmeias e
com certeza seriam melhores que aquela onde só se trabalhava. Voou então por
muito tempo, e, quando já estava exausta encontrou então uma linda colmeia, mas
foi grande a sua surpresa quando descobriu que ali também havia uma abelha rainha
e por ser estrangeira, a abelha revoltada foi obrigada a trabalhar dobrado por toda a
sua vida. Descobriu tarde demais que sempre haverá abelhas rainhas e sempre
haverá abelhas operárias e muito trabalho!
4) DECIDINDO: Neste momento, reflita sobre a sua rotina e veja como age e o que
precisa melhorar. ( ) Eu decido ...................................................................................
........................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore pedindo a Deus para que você
entenda e cumpra o que aprendeu!!
Quinta-feira – Tema: Autoridades na Igreja.
“Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de
vocês como quem deve prestar contas.” (Hb. 13:17a)
1) ENTENDENDO: Escreva em seu caderno a relação entre obediência e
submissão. Agora escreva as formas como os líderes cuidam de você. Cite duas
coisas que seu líder fez e demonstrou esse cuidado. Veja bem, a igreja também é
uma estrutura de autoridade criada por Deus. Devemos nos sujeitar uns aos outros e
seguir nossos líderes e pastores, mesmo quando achamos que eles poderiam agir
melhor em alguma ocasião. Ora, Deus constituiu os líderes na igreja para cuidar de
nós. Quando nos colocamos voluntariamente debaixo da autoridade espiritual,
estamos além de agradando a Deus, nos moldando e colocando freios a nós mesmos.
2) MEMORIZANDO: Decore Hebreus 13:17 e compartilhe com o seu líder de GA.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Vejamos a figura do pastor de ovelhas, no Salmo 23: a
tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era usada para bater nas ovelhas que
queriam sair do caminho e o cajado servia para direcioná-las. Desta forma, Deus
quer que nos submetamos às autoridades da igreja, pois o pastor é alguém que
orienta, ensina, corrige o caminho, disciplina e outras coisas mais. Isto não é algo
opcional. Se você não conseguir se submeter ao seu pastor é melhor sair para outra
igreja, mas saiba que o problema está em você e mais dia menos dia o apresentará. E
não esqueça que os castigos da desobediência sempre o acompanharão também.

➔ Leia: 1 Co. 16:13-16; 1 Ts. 5:12-13; Tt. 2:15; Hb. 13:7, 17; 1 Pe. 5:5. ( ) Li os
textos. Escreva duas formas práticas de demonstrar obediência aos pastores, de
acordo com os versículos.
➔ Leia e reflita para a sua vida: Não faz muito tempo, vi um pomar com todas as
suas árvores bem podadas e cultivadas; havia em volta uma cerca alta que evitava a
entrada de quaisquer animais que por ali passassem e havia um empregado que
sempre fazia as podas necessárias. De um lado viam-se belas laranjas e abacates
deliciosos e maduros; fora da cerca, entretanto, achava-se uma laranjeira com galhos
quebrados, cercada de mato e toda encurvada; as vacas e cavalos que por aquela
cercania pastavam a feriam continuamente com os chifres e as patas; no topo da
árvore encontravam-se umas poucas laranjas, feias e estragadas. Era uma laranjeira
como as outras, mas que, vivendo além do pomar, não possuía o vigor das demais
pois não tinha o cuidado do empregado lavrador. (Adaptado da Internet)
4) DECIDINDO: O Espírito Santo falou com você? Escreva sua decisão:
( ) Eu decido ................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando pelos seus líderes,
agradeça pela vida deles e peça para ser mais obediente.
Sexta-feira – Tema: Autoridades na família
Atenção: Maridos decorem "Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a
igreja e entregou-se a si mesmo por ela."(Ef. 5:25)
Esposas decorem: “Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor” (Ef. 5:22)
Filhos decorem: “Filhos, obedeçam a seus pais, no Senhor, pois isso é justo.” (Ef. 6:1)

1) ENTENDENDO: Na figura ao lado vemos
a estrutura de autoridade familiar. Uma das
principais vantagens dela é a proteção que
Deus dá através da figura do pai. Acredite que,
se a família estiver bem estruturada Deus
protegerá o pai e consequentemente toda a
família dos ataques do mau. Na sociedade
moderna, principalmente dentro do feminismo,
isto é algo absurdo. Mas, devemos lembrar que
a sabedoria de Deus soa como loucura aos
homens sem Deus. Resta-nos aceitar e
obedecer. Os maridos devem amar as suas esposas dando a sua vida, ou seja, seu
dinheiro, seu tempo, seu suor, enfim, tudo por elas. As mulheres devem amar os
seus maridos sujeitando-se a autoridade deles. (Não sou eu que estou dizendo). Esta
é uma boa relação, o marido dá a sua vida para a esposa e está o obedece.
Precisamos olhar sempre os dois lados, lembrando-nos que amar é dar e não
somente receber. Acho que cada casal deve se direcionar neste assunto e aquilo que
decidirem cumpram. Os filhos devem obedecer aos seus pais pois têm a promessa de
Deus que tudo na vida correrá bem e terá vida longa na terra. Não nos esqueçamos
que acima da família está Deus e devemos seguir a mesma regra de prioridade a Ele.
A família na mão de Deus tem o poder da mão de Deus.

2) MEMORIZANDO: Após memorizar a passagem de hoje, tente falar sem olhar
os versículos dos dias anteriores. Vamos lá. Tenho certeza de que você consegue.
Revise os versos da semana novamente, seja criativo para decorar, escreva em
cartolina, no espelho, pendure na porta da geladeira! Decore!!!
3) TIRANDO A LIÇÃO: As estatísticas revelam que 70% dos jovens em
reformatórios do governo vêm de lares sem os dois pais presentes. Crianças numa
família com uma mulher como a cabeça têm duas vezes mais probabilidade de
receber serviços de saúde mental do que crianças em famílias com ambos os pais
presentes. Meninas em famílias de um só pai estão em maior risco de sexualidade e
casamento precoces, gravidez fora do casamento e divórcio do que as meninas de
famílias com dois pais. Tudo isso são estatísticas dos próprios estudiosos seculares.
Satanás sabe que se conseguir destruir a família estará conseguindo diminuir o
progresso do cristianismo na terra. Pais, mães e filhos, façamos a vontade de Deus e
lutemos com todas as forças pela família, mesmo que tenhamos que ceder território.
Mesmo que tenhamos que obedecer e nos sujeitar uns aos outros.
➔ Leia e escreva lição para cada passagem: Pv. 30:17; 1 Co. 14:34; Ef. 5:22 a 6:4;
Cl. 3:18-20; 1 Tm. 2:12, 3:1-5; Tt. 2:1-7; 1 Pe. 3:1. ( ) Li os textos e o que mais me
chamou a atenção foi:............................... pois na minha vida eu ................................
➔ Leia refletindo: Certa vez li a história de um homem e pude aprender bastante
sobre autoridades. Na sua vida, este homem sempre demonstrou ser um homem
conhecedor da vontade de Deus neste assunto. Primeiramente ele trabalhava para um
rei que queria matá-lo, e ele teve várias oportunidades para acabar com a vida
daquele homem, mas jamais o fez, pois sabia que quem tinha colocado aquele rei no
trono era Deus e só Deus devia tirar. E por sua fidelidade, Deus destituiu aquele rei e
fez daquele homem o novo rei sobre todo o seu povo. Certa vez, quando ele estava
muito alegre começou a dançar diante do seu Deus, mas foi duramente censurado
por sua esposa que certamente não estava sendo uma pessoa muito submissa. Ele a
repreendeu na mesma hora e Deus não permitiu que aquela mulher tivesse filhos por
toda a sua vida. Depois disso, um dos filhos deste homem violou todos os princípios
de autoridade, indo contra a autoridade do seu pai e do seu rei, revoltando-se contra
ele. Entretanto, como a própria bíblia diz: é mais importante o fim de algo do que o
começo. Este jovem filho acabou pagando com a sua própria vida o preço de sua
rebeldia e desobediência. Muitas outras coisas podemos aprender sobre autoridades
lendo a vida deste homem, mas o que mais me chamou a atenção foi que apesar de
ser um homem sujeito aos problemas e pecados, ele foi considerado um homem
segundo o coração de Deus. Seu nome era Davi, rei de Israel.
4) DECIDINDO: Ouça a voz do Espírito e faça uma decisão para a sua vida
baseada no versículo de hoje. ( ) Decido ....................................................................
........................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore agradecendo o aprendizado e fale
suas decisões.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

