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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação  1 Tm 4:9 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“INTRODUÇÃO” 

 

Propósito Do Curso: 
 01 - Aprender a verdade na Palavra a respeito de autoridade 

 02 - Aprender sobre a necessidade de submissão à autoridade 

 03 - Aprender de onde vem à autoridade em todas suas formas 

 04 - Reconhecer e aceitar os princípios de autoridade e submissão 

 05 - Ser iluminado sobre as conseqüências de resistir à autoridade 

 06 - Evitar que se lute contra Deus em nossa vida devido à ignorância do assunto 

 07 - Aprender o princípio de autoridade através da submissão aos líderes 

 08 -  Ser abençoado por ser praticante da Palavra 

 09 - Ser uma benção maior em casa, no trabalho e na Igreja através da submissão 

 10 - Não ficar frustrado, em tempos de provação, com uma liderança incapaz 

 11 - Entender que os passos para promoção incluem submissão e humildade 

 12 - Entender que a correção do Senhor inclui submissão aos líderes 

 13 - Compreender e ter responsabilidade na delegação de autoridade 

 

Objetivos Do Curso: 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

 01 - Sempre procurar ter a submissão à autoridade como princípio de vida 

 02 - Reconhecer o que, aos olhos de Deus resistindo-lo se considera rebelião 

 03 - Andar na autoridade do Senhor depois de submeter-se à autoridade 

 04 - Entender a diferença entre submissão e obediência à autoridade 

 05 - Não ser subjugado a uma autoridade sem o equilíbrio Bíblico 

 06 - Entender que Deus nunca retira a autoridade depois que esta é dada 

 07 - Ter um forte fundamento sobre o que é a autoridade delegada na Igreja 

 08 - Procurar os canais de autoridade na Igreja, na família, no governo 

 09 - Entender a diferença entre ter razão e estar errado devido à autoridade 

 10 - Entender que pecar contra a autoridade é muito mais do que ações contra ela 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“O PRINCÍPIO DE AUTORIDADE” 
LIÇÃO UM 

 

I - O Trono De Deus Está Estabelecido Em Autoridade: 
 A) O trono representa Deus mesmo: Mt 5:33, 34     
  1 - Autoridade vem dos céus / a Palavra de Deus é autoridade: Sl 119:89; Hb 1:3 
  2 - A Palavra criou tudo: Jo 1:1-3; Cl 1:1 
  3 - Domínio: Gn 1:28     
 B) A autoridade representa o próprio Deus; O universo é sustentado: Mt 21:23-25; Hb 1:3     

C) O poder representa seus atos - Pecado contra autoridade é maior do que contra o  poder     
 D) Toda a autoridade na terra foi, originalmente, constituída por Deus: Rm 13:1-7 

E) A autoridade é maior do que a Escritura, porque a Escritura está baseada na 
suposição da autoridade divina 

                1 - No universo nada é maior do que a autoridade de Deus! 
  2 - O trono de Deus é baseado em autoridade 

 

II - Origem de satanás - Lúcifer passou a ser satanás quando pecou contra a autoridade       

divina, e passou a ser o adversário da autoridade celestial através de sua rebelião: 
 A) Como ele se rebelou contra a autoridade para ficar acima de Deus: Is 14:12-15 
 B) Como ele ofendeu a santidade: Ez 28:13-17 
 C) O princípio de rebelião é exaltação de si mesmo / Jeová resiste tal: 1 Sm 15:1-23 
  1 - Obediência é o maior de todos os mandamentos: 1 Sm 15:22 
  2 - A autoridade através da Igreja na terra é o Nome de Jesus: Mt 28:18 

3 - É possível tentar realizar a obra de Deus através do  princípio do diabo, ou seja, 
pregar a doutrina de Cristo na autoridade de satanás: 2 Sm 15:1-6; 1 Rs 1:1, 5, 6 

 D) A controvérsia do universo é, literalmente, sobre quem terá autoridade 
  1 - Jesus no deserto passou a tentação da desobediência: Mt 4:8; Lc 4:5, 6 
  2 - O reino é de Deus - A verdade nos liberta completamente de satanás: Mt 6:13 

3 - Paulo tentava eliminar a Igreja porque não se submetia à autoridade de Deus; 
Recalcitrares contra os aguilhões: At 26:14 

4 - Depois que Paulo submeteu-se à autoridade e passou a pertencer a Deus, foi que  
pode se submeter a uma autoridade delegada por Deus: At 9:17 

5 - Depois de encontrar a autoridade, trate somente com a autoridade e não com o 
homem, ou personalidades / Exemplos de Jesus e Paulo em seus julgamentos: Mt 
26:62-64; Jo 18:33-38; At  23:1-5 

 

III - Não Existe Autoridade Sem Submissão: 
 A) Deus criou tudo, portanto, todo o domínio; autoridade é dEle: Cl 1:16 

B) É absolutamente necessário compreender o que é autoridade, porque do contrário, é 
equivalente do que roubar a glória de Deus: Mt 7:21-23 

 C) Negar a si mesmo é andar no espírito / Jesus é o perfeito exemplo: Lc 9:23; Gl 5:16,17 
 D) Exemplo de Jesus sempre fazendo a vontade do Pai: Jo 8:29; Rm 12:2 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“O PRINCÍPIO DA AUTORIDADE” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

IV - A Morte De Jesus: A Maior Expressão De Obediência À Autoridade: 
 A) A vontade de Deus é igual a uma autoridade: Mt 26:39 

B) Quando Jesus teve a certeza de que encontrou a vontade de Deus, Ele manteve a 
supremacia da vontade do Pai - em Getsêmani completamente entregou-se: Mt 26:46 

          C) Jesus foi obediente até a morte / morte a si: Mt 26:38; Fl 2:5-9; Hb 2:18; Is 53:10-12 
 

V - Dois Princípios: 
 A) Autoridade divina / O princípio para servir no ministério consiste em confiar e obedecer 
 B) Rebelião satânica é o princípio de abuso de autoridade e confiança = rebelião 
 C) Servir a Deus está baseado em autoridade divina 

1 - Não se pode ministrar ao povo de Deus no princípio de rebelião / usurpação    
Subconscientemente vai tratar os outros da mesma forma. A árvore má só produz 
fruto mau. Conhecerás a árvore pelo fruto: Mt 7:17-20 

2 - Conflito com autoridade, muitas vezes, leva os insubordinados para ir fora e    
      começar suas próprias Igrejas, assim tornados fugitivos e errantes: Gn 4:12 

 

Resumo: 
 Porque formou todas as coisas e é o criador de todas as coisas, o domínio e a autoridade 

de tudo pertence à Ele. Satanás perverteu a autoridade divina para formar seu próprio reino, ou 

seja, rebelião e perversão da obediência. Quando chega a conhecer a vontade de Deus, o homem 

pode obedecer à autoridade divina. Mesmo assim, o homem sem Jesus está vivendo em rebelião 

contra a vontade de Deus, porque não tem se submetido à salvação de Deus.  A segunda fase da 

autoridade é na forma que os obreiros fazem o serviço no reino de Deus. Ele deseja que nós 

conheçamos a importância da autoridade espiritual na Igreja do Senhor.  Assim, não é algo para 

se orgulhar, pelo contrário, exige profunda humildade porque toda autoridade pertence a Deus e 

não ao homem. Então, honrar a autoridade na família, no campo de trabalho, no governo ou na 

Igreja, é reconhecer Deus em tudo e em todas as autoridade. Enfim, reconhecer autoridade é 

absolutamente vital para agradar a Deus, é viver pela fé. A única resposta adequada para 

autoridade é obediência, assim, nós entendemos que obedecer é o sacrifício de culto espiritual à 

Deus.   

 
 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“REBELIÃO NO VELHO TESTAMENTO” 
LIÇÃO DOIS 

 

I - A Queda Do Homem: 
 A) Deus colocou Adão sob autoridade: Gn 2:15-17 

B) Adão foi o primeiro a ser criado  sob autoridade / Depois veio Eva que é a ordem divina 
 C) Eva fez a própria decisão baseada em aparências;  guiada pela alma: 1 Jo 2:16 
  1) Desobedeceu a Adão, ou seja, a autoridade delegada sobre ela 
  2) Desobedeceu a Deus, a ordem dada 
  3) Desobedecer à autoridade delegada é o mesmo que desobedecer a Deus 
 D) Adão entendeu o que Eva fez, por isso foi rebelde e traidor: 1 Tm 2:14 
 E) O homem por natureza é cheio de obras e vazio de obediência: Jo 21:18 
 

II - Toda Autoridade Vem De Deus: 
 A) Toda autoridade volta para Deus: Rm 13:1-7 
 B) O Centurião estava debaixo de autoridade e tinha autoridade: Mt 8:5 -10 

C) Como fé é o princípio para obter a vida, obediência é o princípio fundamental que 
Deus opera no mundo e na Igreja para dar a vida 

D) Para recuperar a unidade do corpo precisa-se da vida da Cabeça para que ela reine    
quando a autoridade da Cabeça prevalece, a vontade de Deus realiza-se 

 E) Quando se encontra a autoridade, a misericórdia de Deus está presente 
 F) É necessário aprender a obedecer para estar em autoridade 
 

III - Cão: Gn 9:20-27 
 A) A conduta de Noé estava errada, mas o princípio de autoridade permanecia 
 B) Sem e Jafé protegeram a integridade do seu pai: Gn 9:23 

C) Cão foi amaldiçoado por não conhecer a autoridade: foi colocado em servidão. O 
primeiro escravo foi alguém em rebelião contra a autoridade. Satanás coloca todos 
os que estão debaixo dele em escravidão: Jo 8:34 

 

IV - Nadabe E Abiú: Lv 10: 1,2 
 A) Os filhos estavam sob a autoridade de Arão, seu pai: Lv 8 
 B) Fogo estranho significa, oferecer sacrifícios não autorizados pelo Senhor 
  1 - Eles não eram sumos sacerdotes, mas queriam entrar no Santo dos Santos 

2 - Eles estavam bêbados com vinho, ou seja, confiança falsa: Lv 10:9 
 C) O serviço é iniciado por Deus, e não pelo homem: Pv 14:12 

D) Rebelião muda a natureza do sacrifício. Independência espiritual - Zelo pelo serviço, 
sem obediência, termina em morte. Atitude de que se ele pode eu também posso.    
Satanás foi o primeiro ministro independente, sem cabeça, ninguém sobre ele. 

E) Obras mortas tem o princípio de fogo estranho; sacrifício de louvor contra os 
princípios de adoração espiritual que estão em linha com a Palavra: Hb 9:14 

 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“REBELIÃO NO VELHO TESTAMENTO” 
LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

V - Desobediência É Contaminoso E Leva À Rebelião Da Congregação: Nm 16:41-50 
 A) Jeová perdoou dez vezes no deserto, mas não pode permitir rebelião: Nm 14:22 

B) Rebelião é o princípio de morte e de satanás - é contagioso  
C) Os olhos naturais vêem somente o homem, mas os olhos espirituais vêem a Deus.    

Eles não viram a mão de Deus, somente Moisés viu: Nm 16:42-44 
 D) A intercessão divina é ficar na brecha entre Deus e o homem, vida e morte: Nm 16:48 
 E) Rebelião contra autoridade será julgada imediatamente: Nm 16:45-49 
 

VI - A Infâmia De Miriã E Aarão: Nm 12:1-15 
 A) Miriã e Aarão não reconheceram a autoridade de Deus. Viram somente o irmãozinho 

B) Falar contra a autoridade representativa, invoca a ira de Deus, porque resiste ao próprio 
Deus e não ao pastor, presbítero ou a outro 

 C) Criticar a autoridade, baseado em relacionamentos familiares: marido/esposa: Nm 12:8b
 

 D) Moisés não se defendeu, pois quem se opõe enfrenta as conseqüências: Nm 12:3 
 E) Ninguém pode tirar a autoridade dada por Deus, se tiver revelação: 2 Co 3:14 
 F) Pecado contra autoridade é pecado contra Deus; Pecaram contra o Senhor, Jeová,  
     que guiava Moisés 
 G) A autoridade é dada por Deus a quem Ele quiser.  Os chamados por Deus: Hb 2:4 

H) Lepra, manifestação de rebelião; Isolados para eliminá-la, porque a rebelião é 
contagiosa: Fl 2: 14,15 

 I) Não há avanço da congregação até a questão da autoridade foi resolvida: Am 3:3 
J) Rebelião é como a lepra, externa e contagiosa: orgulho, rancor, raiva, falta de perdão são 

como o câncer interna, ou seja, em pensamento, não somente contagiosa: Hb 12:15 
 

VII - Coré: Nm 16:1-40 
A) Coré era um dos levitas e já estava no ministério do tabernáculo, mas achavam que 

deveria ter maior responsabilidade em liderança: Nm 16:3 
 B) Não reconhecendo a autoridade de Moisés, negaram que foi Jeová quem a deu 
 C) A atitude de Moisés era de interceder e não de se defender: Nm 16:4 
 D) Moisés entendeu que ele estava à parte, porque a rebelião era contra Jeová 
 E) As provas de que Deus é a autoridade delegada são inseparáveis 
 F) Rebelião é o princípio do inferno e a manifestação do mesmo: Nm 16:32 

G) Os portões do inferno não prevalecerão, mas o espírito rebelde os abrirá: Somente 
os obedientes podem fechar os portões do Hades e manifestar a vida 

H) Só existem críticas negativas, e os que as falam nunca entrarão na terra que emana leite 
e mel / uns, falsamente, pensam que critica é um dom do Espírito: Nm 16:13 

 
 
 
 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“REBELIÃO NO VELHO TESTAMENTO” 
LIÇÃO DOIS (continuação) 

 
 

VIII - Davi: Exemplo De Obediência E Submissão: 1 Sm 24:4-6; 26:9-11; 2 Sm 1:14 
 A) Saul foi escolhido para ser rei até que desobedeceu a autoridade: 1 Sm 13:13 
 B) Desobediência eliminou Saul, ele quis entrar no sacerdócio sem chamado: 1 Sm 13:8-14 

C) Davi não seguiu o caminho da rebelião para ser o rei, não se rebelou contra Saul quando 
teve a oportunidade de matá-lo / teria sido auto exaltação e um principio de rebelião  

 D) No ministério é necessário reconhecer que a autoridade ultrapassa as obras 
 E) Saul perseguiu Davi, mas Davi chamou Saul de senhor e o ungido do Senhor 

F) Submeta-se não ao homem, mas sim à unção que Deus deu para esse o homem 
quando ele foi, em fato, ordenado pelo Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“COMO DEUS ESTABELECEU O REINO” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - Perfeita Autoridade E Obediência: 
A) Eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito estavam em perfeita harmonia e      

concordância para designar o plano de como estabelecer o reino de Deus na terra e de       
como o Eterno Verbo de Deus poderia tomar sobre se carne. Existe perfeita submissão       
na Divina Trindade: Is 6:8-10 

B) Não existe autoridade sem submissão. O Pai representa toda a autoridade,    
enquanto o Filho representa absoluta obediência e submissão. 

C) As primeiras duas classes da criação, anjos e homem, caíram por causa da 
desobediência. Agora tudo depende do segundo Adão para manifestar perfeita 
obediência. 

D) Enfim, podemos confirmar que a razão da vinda do Filho de Deus foi para 
estabelecer a perfeita obediência: Fl 2:5-10; Mt 28: 19,20 

 

II - Obediência De Jesus: Fl 2:5-11 
 A) Jesus se humilhou duas vezes:  

1 - Esvaziou-se de sua divindade tão completamente que, aqui na terra, ninguém o 
conheceu, senão por revelação: Fl 2:7; 2 Co 8:9; 1 Tm 3:16; Lc 1:35,43; Lc 
2:12,27-30, 36-38; Mt 16:16, 17; Jo 1:33 

  2 - Esvaziou-se de sua própria vida para obedecer ao Pai: Lc 2:51; Jo 5:19 
B) Tinha que se esvaziar antes que pudesse obedecer. Esvaziar-se de Sua divindade, 

autoridade e glória para ser limitado à carne e sangue. Assim deixou autoridade para 
aprender obediência como homem. Jesus não herdou obediência, mas aprendeu a 
dominar a carne, a alma  negando a si mesmo: Hb 5:8,9; Gl 5:16,17 

C) Como homem, confessou completa obediência ao Pai e nenhuma independência. Nada 
do que Jesus fez em palavras, ações, obras ou intenções, foi separado da perfeita 
vontade do Pai: Jo 5:17; 4:34; 5:36; 6:37; 8:29,42; 10:32,37,38; 14:10,11; 15:1; 17:18 

D) Obediência foi iniciada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, a perfeita obediência, que foi 
manifesto em perfeita submissão até a morte e morte de cruz: Lc 9:23,24 

E) Princípio divino: Deus  exalta a quem se humilha: Tg 4:7; 1 Pd 5:6; Lc 9:23,24 
 F) Cristo: obediência absoluta - Submissão é absoluta assim como a autoridade do Pai 

 

III - Como Jesus Tornou-se SENHOR: 
A) Na eternidade passada, ele  fazia parte da Trindade Divina como Filho de Deus por 

natureza, mas ser SENHOR veio depois a obra dEle na terra:  Jo 1:1; At 2:36 
B) O senhorio de Jesus não era uma realidade quando Jesus veio em forma humana e não 

existiu até depois da ressurreição. Com isso, a nova criação passou a existir e o Espírito       
Santo veio habitar no homem que nasceu de novo. Por causa da obediência é que  
Jesus é o Senhor: Fl 2:8-11 
 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“COMO DEUS ESTABELECEU O REINO” 
LIÇÃO TRÊS (continuação) 

 

 III - Como Jesus Tornou-se SENHOR: 
C) Em vista da rebelião ter vindo por seres criados, a obediência precisa, também, ser 

estabelecida por um homem criado: Rm 5:12-19 
  1 - Jesus é chamado de segundo homem e último Adão: 1 Co 15:45 

2 - A desobediência veio por um homem, mas também a justiça veio pela obediência 
de um só homem, Jesus Cristo: 1 Co 15: 45,47 

  3 - Jesus não era um robô, Ele passou por toda a tentação humana: Hb 2:17; 4:15     
D) Jesus não se encheu depois de se esvaziar de si mesmo. Deus Pai o encheu com glória: 
     At 2:34-36; Jo 17:5,22; At 2:27,32; 3:22; 4:10 
E) Deus, o Filho, o Eterno Verbo de Deus, retorna ao céu glorificado: Jesus, Filho do 

homem: Jo 20:17; At 7:56; 17:31; I Tm 2:5; 1 Co 15:21 
F) SENHOR é o título que Jesus ganhou pela perfeita obediência ao Pai. Obediente    

até a morte, e morte de cruz. PELO QUE também Deus o exaltou sobremaneira; e  toda      
língua confesse que JESUS CRISTO é SENHOR: Fl 2:8-11 

 

IV - O Reino De Deus Está Estabelecido Por Causa Da Sua Obediência: 
 A) Jesus manifestou o reino de Deus através de sua própria obediência 
  1 - O reino é corporal / o corpo de Cristo: Lc 17:21 
  2 - O reino é individual através da nova criação: 2 Co 5:17; Rm 14:17 

B) Jeová sempre procurou estabelecer o Seu reino, mas a desobediência não 
permitiu: Adão, Noé, Abraão, Jacó, Israel no deserto, Saul e Davi, homem segundo o 
coração de Deus e o reino foi prometido aos seus descendentes: 1 Cr 17:12 

C) Como o reino de Deus estava manifesto na vida de Jesus, porque a submissão em 
obediência manifestou o reino, assim a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é onde a 
autoridade de Deus é manifestada através da obediência. Não somente a autoridade 
direta, também, a autoridade indireta, ou seja, a liderança espiritual do ministério 

D) Crer no Evangelho é obedecê-lo; Fé, então, é OBEDECER A DEUS: Is 53:1; 2 Ts 1;8; At 
5:38; 1 Pd 1:22 

 E) Através da Igreja, as nações voltam-se a Deus: Mt 28:18-20; Ap 11:15 
F) A Igreja é o elo entre Deus e as nações. Se a Igreja não permitir que a autoridade de 

Deus flua, então a Cabeça não vai poder manifestar seu reino 

Resumo: 
 O pior dos pecados é a rebelião, enquanto que a perfeita submissão ao Senhorio de Jesus 
Cristo é a obediência em tudo. Obras não são o importante, mas a obediência à autoridade. A 
questão não é o quanto sofreu, mas o quanto aprendeu a obedecer. Quando obedecemos, 
afirmamos que a autoridade é o domínio de Deus em nossas vidas. A Igreja é a forma que Deus 
escolheu para manifestar seu reino, a submissão à autoridade na terra. Quando o corpo de Cristo 
submete-se em obediência à Cabeça, Cristo, então a glória de Deus será manifesta em perfeito 
poder para o louvor de Deus Pai. 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“A AUTORIDADE DELEGADA” 
LIÇÃO QUATRO 

 

I - Deus É A Origem De Toda Autoridade: Rm 13:1; I Pd 2: 13,14 
A) Sendo que todas são dEle, então todas as autoridades representam Deus: Rm 12      
B) O homem, dificilmente, encontra a autoridade de Deus diretamente: face a face, visões, 

revelações, mas aquilo que representa Ele, ou seja, autoridade indireta.     
C) A parábola dos lavradores ensina que Deus considera rebelião contra seus     

representantes igual a rebelião contra Ele mesmo. O homem então, que resiste a     
autoridade, resiste a Deus: Mc 12:1-9 

 D) A autoridade pode ser abusada, não retirada: Lc 4:6; Mt 22:21; Jd 9; Ex 22:28;At 23:5 
E) A é quando a autoridade não permite obedecer a Deus: At 5:29 

 

II - Na Família: 
 A) Esposas: Ef 5:22-24; Cl 3:18; Tt 2:4,5; 1 Pd 3:1-6; 1 Co 11:3 
  1 - Exige fé da parte das esposas para ver a autoridade de Deus no marido 
  2 - Feministas não crêem na autoridade do marido porque não crêem em Deus 
  3 - Submeter-se ao senhorio do marido é sinônimo ao senhorio de Jesus 
 B) Filhos: Ef 6:1-3; Cl 3:20 
  1 - Filhos compreendem e se submetem à autoridade dos pais pela fé 
  2 - É impossível se rebelar contra os pais e se submeter a Deus ao mesmo tempo 
 C) Família geral: 1 Tm 3:4; 1 Pd 3:1-6 

E) Servos: funcionários: Ef 5:5-6; Cl 3:22; Tt 2:9,10 
 

III - Na Igreja: 
 A) Presbíteros fazendo serviço do ministério: 1 Ts 5:12,13 
 B) Especialmente na pregação e ensino da Palavra: 1 Tm 5:17 
 C) Apóstolos; Uns maiores, outros menores / exemplo de Paulo: 1 Co 15:9; At 15:13 
 D) Quem fala em nome do Senhor seja o menor: Lc 10:16 

E) Crianças representam a humildade e simplicidade de Jesus: Lc 9:48 
 

Resumo: 
 Não é necessário ter fé, humildade é a revelação para se submeter a Deus diretamente, 

entretanto, são necessários as três para se submeter à autoridade indireta. A Bíblia ensina que 

rejeitar os servos de Deus é igual a rejeitar, desobedecer e rebelar-se contra Deus. Quando Deus 

institui uma autoridade, é questão de integridade honrá-la. Que tamanha confiança o Senhor 

demonstra ao delegar autoridade ao homem e cada um de nós somos responsáveis em 

reconhecer a Deus e não o homem, autoridade delegada, em nossa vida. Assim como uma 

autoridade tem dignidade na área espiritual, do mesmo modo o cristão maduro.     



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“AUTORIDADE DO CORPO” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - A Expressão Máxima De Autoridade: I Co 12:12-21 
 A) A autoridade instituída é imperfeita porque a submissão é do coração: Rm 6:17 
  1) Marido e esposa são duas pessoas: Cristo e a Igreja são um: Ef 5:25 
  2) O normal é somente ter uma forma de obediência, exemplo - filhos e pais 

3) Possivelmente os maridos abusam das esposas, pais abusam dos filhos, ou o 
governo do seu povo, mas a Cabeça nunca faz mal para ao seu corpo: Ef 5:29 

 B) O corpo humano é uma figura de Cristo e a Igreja: 1 Co 12:12 
  1) A Cabeça e o corpo não podem ser separados 
  2) A vida e a natureza da Cabeça pertencem ao corpo 
  3) O corpo obedece às menores ordens da Cabeça em grande harmonia e precisão     

4) Mandamentos falados / conscientes e a vontade não falada / subconsciente    
Exemplo: Respiração, coração batendo /  Jesus obedeceu à vontade do Pai 

 C) A Igreja não é chamada uma instituição, mas O CORPO DE CRISTO 
  1) Não só em doutrina  
  2) Não só para comunhão 
  3) Para ser o corpo de Cristo 
  4) O corpo obedece à autoridade da Cabeça 

5) A autoridade em Cristo e a obediência do corpo ultrapassam todos os outros, 
porque os dois são um: Ef 5:30; 1 Jo 5:7 

  6) Autoridade e obediência são um em Cristo 
 D) Três fases de autoridade: 
  1) Cristo obedeceu ao Pai até à perfeita obediência: Fl 2:8 
  2) A Igreja obedecendo a Cristo até Ele ser o Cabeça em tudo: Ef 1:22,23 
  3) Os reinos do mundo entrarem no Reino de Deus: Ap 11:15 
 

II - A Vida Do Corpo: 
 A) A Cabeça e os membros compartilham de uma só vida, Zoé: Cl 3:4 

B) É absolutamente natural para o corpo obedecer todas as instruções da cabeça. Vida é o 
que faz o ato de obedecer ser natural 

C) A lei da vida no corpo obriga o corpo a obedecer às ordens conscientes e  automáticas, e  
não somente obediência forçada: Rm 8:2 

 D) Autoridade dos membros: 
  1 - Cada membro está igualmente perto da Cabeça através de obediência 

2 - Os membros do corpo estão sujeitos um ao outro através da Cabeça. A mão 
direita é sujeita e depende da esquerda. Não tendo comunicação direta, ela fica 
dependente da Cabeça 

  3 - As ações dos membros são automaticamente associadas com a Cabeça 
 

 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“AUTORIDADE DO CORPO” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

II - A Vida Do Corpo: 
 D) Autoridade dos membros: 

4 - A função dos membros determinam a autoridade. Exemplo: Olho para ver, pé 
para andar, mão para sentir, porém, a autoridade é  da Cabeça 

5 - Um só membro não é o corpo; É necessário ver a autoridade da Cabeça em 
     cada membro. Cada membro é limitado em autoridade. 
6 - Quando um membro rejeita o outro é como se rejeitasse a Cabeça. Exemplo: 

apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres: Ef 4:11 
  7 - A Cabeça orienta os membros para suprir a necessidade de cada um       
  8 - Tal distribuição de funções é chamada de DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE 
 

III - Os Benefícios Dos Membros São As Riquezas De Cristo: 
 A) Um só  membro não pode representar a Cabeça inteira. Precisa  reconhecer o corpo 

B) Aceitar a função de outros, dons ministeriais, é aceitar a riqueza da Cabeça    
recebendo o suprimento dos outros membros. 

C) Aceitar a autoridade em outro membro é possuir a riqueza, graça, que ele tem, ou 
seja, a do próprio Cristo. Falta de humildade traz pobreza. Ex: nos dons ministeriais 

D) Autoridade não é opressão, mas proteção e suprimento. O plano de Deus é assim, dar o 
que falta. 

 E) Graça direta e indireta: 
  1 - Direta: Moisés na montanha, Paulo no caminho para Damasco 

2 - Indireta: Deus operando maturidade nos outros mediante os dons 
ministeriais para depois ajudar-los e dar-lhe o que faltou, ou seja, a riqueza de 
Cristo 

 F) Lembre-se que você é um membro e precisa da função de outros membros 
 G) Deus dá dons para quem Ele quer: 
  1 - Quem tem dons, tem ministério: Rm 12:5-8 
  2 - Quem tem ministério, tem autoridade 
  3 - Mediante os ofícios da Igreja, Deus dá suprimento: Ef 4:11-15 

 

IV - Vida No Corpo: 
 A) A lei da vida em Cristo Jesus faz a obediência ser natural: Rm 8:2 
 B) Se ficar no lugar errado, a vida fica difícil, ou fora da junta: Ef 4:16 

C) A Igreja é o local onde o povo de Deus aprende a obedecer, razão por que alguns não 
querem ter pastor nem Igreja local. Esta é a idéia de que pode ser crente sem ir à Igreja 

D) Autoridade e obediência se encontram no Corpo, e os dois tornam-se  sujeitos a cada 
membro, um ao outro, em amor: Ef 4:16 

 
 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“MANIFESTAÇÕES DE REBELIÃO” 
LIÇÃO SEIS 

I - Palavras: 
 A) Da abundância do coração a boca fala: Mt 12:34 

1 - Um coração  rebelde vai liberar isso mesmo. Se o homem fala sem refrear sua 
língua, então ele não conhece o princípio de obediência: Tg 3:2,5-10 

 B) Ouvir sobre obediência não é suficiente: Tg 1:22 
 C) A língua que fala injúria vem incendiada pelo inferno: Tg 3:14-16 
  1 - Eva acrescentou à ordem divina / nem tocais: Gn 3:3 
  2 - Cão falou calúnias contra o pai dele: Gn 9:20-27 
  3 - Aarão e Miriã falaram contra Moisés: Nm 12:2 
  4 - Coré falou contra Moisés na frente de todos: Nm 16:3 
 D) Quem fala assim tem a tendência de juntar outros: auto-piedade 
 E) Quebra a unidade que o Senhor determinou para a Igreja: Fl 2:1,2 
 

II  - Raciocínios: Rm 9:11-24 
A) Argumento contra a eleição de Deus. O Senhor simplesmente fala: Quem és tu? Desde 

o jardim a razão tem sido um princípio do homem natural: Rm 9:19 
 B) Maiores obstáculos contra Deus são fortalezas e sofismas: 2 Co 10:3-6 

B) A mente levanta-se contra Deus para dizer; Prove-me, mostre-me, explique-me, eu 
quero ver: Deus responde: Eu sou Deus: Lv 18-22; 2 Co 10:6 

C) O mundo vive na razão, os cristãos vivem em autoridade / guiado pelo Espírito, na 
Palavra, na fé, em justiça, na integridade de Deus: Rm 1:17 

D) Paulo foi liberto da razão quando ele foi ferido pela Luz: Quem és tu Senhor? Antes 
disso, Paulo atacava a Igreja. Depois ele obedeceu a glória. Revelação liberta da razão,    
dúvidas e trevas são julgadas pela Luz. Paulo, então não usou só a razão, porém, muito 
mais a revelação: At 9:5 

 F) A razão é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal: Gn 3:6 
  1 - Eva se entregou à razão: Boa para comer, agradável aos olhos: Gn 3:6 
   a - Para questionar o mandamento de Deus 
   b -  O princípio de satanás é duvidar da Palavra: Será que Deus disse? 
   c - * A razão procura pensar em lugar da Palavra de Deus que é soberana 
   d - * Deseja dar conselhos a Deus: COMO, ONDE E POR QUE 
   e - * Exaltação acima do trono de Deus, ser como Ele é 
    f - * Procura fazer Deus concordar com a pessoa / fazer Deus à sua imagem 
 G) É impossível viver debaixo de autoridade e pela razão ao mesmo tempo 
  1 - Fé pacifica e subjuga a razão: Hb 11:3; Rm 8:7; 2 Co 2:14 
  2 - Nunca se incline para seu próprio pensamento: Pv 3:5,6 

G) Deus não procura aprovação do homem, por isso Ele não discute. A única maneira 
de conhecer a Deus é pela fé e obediência, eliminando, assim, da sua vida o 
conhecimento da árvore do bem e do mal. 

 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“MANIFESTAÇÕES DE REBELIÃO” 
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

III - Pensamentos: 2 Co 10:3-6 
A) E estando pronta para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa     

submissão mostra que a obediência vem especificamente através da imaginação, 
pensamento e razão: 2 Co 10:6 

B) Palavras de rebelião vêm de raciocínios e pensamentos rebeldes. A razão é o 
fundamento dos pensamentos. A razão leva o pensamento cativo 

 C) Esta é a verdadeira guerra espiritual. Fortalezas devem ser destruídas e depois  
              levados cativos todo o pensamento à obediência de Cristo: Gl 5:16,17 
 D) Altivez;  edifício: Algo construído tão alto na imaginação como uma montanha 

E) Pensamento ou mente; NOEMA no grego: sentidos, 6 vezes no NT: representado pelo 
próprio homem. Para preservar liberdade, a própria alma, a mente, automaticamente 
cerca-se de razões    Uma das coisas  mais difíceis para o homem natural fazer é 
admitir que ele está errado, ou seja, arrepender-se, por isso é dom de Deus: Fl 4:7; 2 
Co 2;11;3:14; 4:4; 10:5; 11:3 At 5:31; 11:18; Lc 24:47 

F) Pensar completamente em linha com a Palavra é quando temos libertação 
completa; isto é, obediência do coração e salvação da alma: At 28:27; 1 Pd 1:9 

 

IV - Exemplo De Paulo: At 9:1-20 
 A) Saulo é transformado pela luz 
 B) Abandonou as velhas intenções, caminhos, habilidades e também as razões  e alvos 
       da antiga missão pessoal de destruir a Igreja e promover a carreira dele: Gl 1:14; Fl 3:8 

C) Paulo agora espera três dias para receber a direção do Senhor. Quando servimos ao      
Senhor, precisamos de tempo para esperar nEle, escutá-Lo e obedecê-Lo, sem    
raciocinar, pensar ou decidir separado da direção do Espírito: Rm 8:14 

 D) Obedecer é melhor do que raciocinar, pensar, calcular: 1 Sm 13:8-14; 15:22 
 E) Obedecer é melhor que o serviço no Templo, ou seja, seus sacrifícios: Lv 10:1,2 
 F) Obedecer é melhor que carros: 1 Sm 6:7 

 

V - O Anticristo: 
A) O espírito do anticristo está no mundo. Existirá separação na Igreja, se não for para fazer 

a vontade de Deus: 1 Jo 2:17-19 
 B) O espírito de erro é contra a verdade, a autoridade e a vida: 1 Jo 4;6; Hb 13:9 
 C) O qual opõe-se e se levanta contra tudo o que se chama Deus: 2 Ts 2:4 

D) O ministério da iniqüidade: 2 Ts 2:7 
E) Segundo a eficácia de satanás, sinais e prodígios da mentira e engano / poder sem 

compaixão ou propósito para ajudar o homem: 2 Ts 2:9,10 
 
 
 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“MANIFESTAÇÕES DE REBELIÃO” 
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

VI - Mestres E Profetas Falsos: 
 A) Não respeitam os limites da esfera de Deus e os ultrapassam:  2 Co 10:13-15 
 B) Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, falsa circuncisão: 2 Co 11:13; Fl 3:2 

C) Transformam-se em falsos apóstolos de Cristo e satanás transforma-se em anjo de luz: 
transforma-se em falsos ministros de justiça: 2 Co 11:13-15 

 D) Que vos perturbam e pervertem o Evangelho: Gl 1:7 
 E) Falsos irmãos: Gl 2:4 
 F) Cães e maus obreiros: Fl 3:2; 3:18 
 G) Filosofia de vãs sutilezas: Cl 2:8; 2:23 
 H) Se entregaram a discussões vãs: 1 Tm 1:6 
  1) Em hipocrisia falam mentiras: 1 Tm 4:2 
  2) Soberbo e nada sabe: 1 Tm 6:3-5 
 I) Cativos do diabo: 2 Tm 2:26; 3:13 
        1) Homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados 
 J) Insubordinados e faladores frívolos: Tt 1:10 
  1) Ensinando o que não devem: Tt 1:11 
            2) Torpe ganância: Tt 1:11 
  3) Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos: Tt 1:12; 2 Pd 2:1-22 
 K) Homens ímpios, rejeitam autoridade: Jd 4,8 
  1) Difamam tudo o que não entendem: Jd 10 
  2) São como manchas, nuvens sem água, duplamente mortos: Jd 12 
  3) Ondas do mar, estrelas errantes: Jd 13 
  4) Murmuradores, bocas arrogantes, motivos interesseiros: Jd 16 

 

VII - Correção: Gn 16: 6,7 
 A) Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor: Pv 3:11 
  B) Repreende o sábio e ele te amará: Pv 9:8; 2 Tm 4:2 
 C) O escarnecedor não atende à repreensão: Pv 13:1 
 D) O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado: Pv 29:1 
 E) Resultado de rejeição da sabedoria divina: Pv 5:9-13 
 F) Repreende o entendido e ele crescerá em conhecimento: Pv 19:25 
 G) O que atende à repreensão adquire o entendimento: Pv 15:32; Ap 3:19 

 

VIII - Quando Desobedecer E, Mesmo Assim, Não Ser Rebelde: 
A) Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a ordem é contra a 

vontade  Deus, a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa: At 4:19; 5:29 
 B) Nascimento de Moisés: Hb 11:3; Ex 1:17 
 C) Sadraque, Mesaque e Abedenego: Dn 3: 17,18 
 D) Daniel em oração: Dn 6:10 
          E) Quando José fugiu com sua esposa e Jesus: Mt 2:13 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

AUTORIDADE NA VIDA DE JESUS 
LIÇÃO SETE 

 

I - Jesus Não Veio Em Sua Divindade: 
 A) Esvaziou-se de Sua glória / muitos não entendem isto: Fl 2:7; 2 Co 8:9 
 B) Como Jesus esvaziou da glória é chamado o mistério da piedade: 1 Tm 3:16 

C) Ele aprendeu obediência: Hb 5:8 
D) Todo isto é chamado glória para o Pai: Jo 6:38 
 

II - Submeteu-Se Ao Pai Como Homem: 
 A) Nascido de mulher, nascido sob a lei: Gl 4:4 

B) O Pai é maior do que eu: Jo 14:28 
 C) Eu faço sempre o que lhe agrada: Jo 8:29 
 D) O Filho nada pode fazer de si mesmo: Jo 5:19 
 E) O Pai, que permanece em mim, faz  suas obras: Jo 14:10 

F) Tu me enviaste ao mundo: Jo 17:18; 6:37,38; 1 Pe 3:22 
 

III - Para Ter Autoridade É Obrigatório Estar Debaixo De Autoridade: 
 A) Também sou homem sujeito à autoridade: Mt 8:9; Lc 7:8 
 B) Jesus foi completamente sujeito e submisso à autoridade  
  1 - Aos pais: Lc 2:51 
  2 - Líderes da sinagoga: Lc 4:17; Jo 3:10 
  3 - Ao sumo Sacerdote: Mt 26: 63,64 
  4 - A Deus Pai: Jo 4:34; Lc 23:46 
 C) Jesus confirmou que Ele mesmo estava debaixo da autoridade do céu: Mt 21:23-25 
 D) Recebeu autoridade: Jo 5: 26,27; Hb 2:8 

G) A destra do Pai é um  lugar de autoridade: Hb 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2; At 2:33 
 

IV - Jesus Exerceu Autoridade: 
A) As multidões estavam maravilhadas com sua doutrina porque Ele ensinava como quem 

tem autoridade e não como os escribas: Mt 7:28,29 
 B) Autoridade sobre os demônios: Lc 4:33-36 

B) Delegar no grego é exusia / habilidade para usar autoridade: Lc 9:1; Mt 28:18 
 

V - A Autoridade Na Palavra É Pelo Espírito: 
 A) Ele ensinava, e o poder do Senhor estava presente para curar: Lc 5:17 
 B) Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus /   Escrituras = poder: Mt 22:29 
 C) Poder: dunamis em grego significa o poder milagroso de Deus: At 1:8 
 D) DUNAMIS / o poder da ressurreição - sobre a habilidade do diabo: Lc 10:19 
 E) Pregando a verdade libera dunamis: Mt 4:23,24; 9:35 

 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“AUTORIDADE NA VIDA DE JESUS” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

VI - Aprender Submissão Ao Senhor: 
 A) A submissão é aprendida por meio de experiência: 2 Cor 10:6; Hb 5:8; 12:9 
 B) Primeiro submeter-se a Deus, depois resistir ao diabo: Tg 4:6,7 
 C) Aprender como criança é melhor / crianças não são exaltadas: Ef 6:1-3 
 D) Domínio sobre você mesmo: 1 Co 9:27 
  1) Fruto do espírito: Gl 5:23 
  2) Domine seu espírito:  Pv 16:32 
  3) Apresente seu corpo: Rm 12:1,2 
  4) A mente natural não está sujeita à lei de Deus: Rm 8:7 

H) Submeter-se às autoridades da Igreja local; Se não concordar saia logo, porém não 
semeie contendas; divisão é o princípio do diabo; Deus aumenta e multiplica 

  1 - Aqueles que estão herdando as promessas: 1 Cor 5:11; 6:10; Gl 5:19-21; Hb 6:12 
  2 - Aos líderes na Igreja; pastores e presbíteros submetidos a Deus: Hb 13:17 
  3 - Depois, submeta-se aos homens: Hb 12:9 
 

VII - Submissão Na Igreja: 
 A) O pastor é o bispo da sua alma: 1 Pd 2:25 

B) Receber a visão da Igreja que você freqüenta; não tente estabelecer a visão de 
onde você veio. Os olhos estão na Cabeça, no pastor da Igreja: Hab 2:2,3 

C) Alguns procuram imperfeição no pastor e quando acham sentem decepcionados    
quando em fato observar imperfeição no seus líderes:  

  1 - Não fale para os outros: Pv 4:24 
  2 - Não murmure: Fl 2:14 
  3 - Orar pela liderança: 1 Ts 3:1 
 D) A autoridade delegada vem do pastor, não de outros: Hb 13:7; 1 Pd 5:2; 1 Tm 5:17 
  1 - Fique com a visão original: Pv 4:27 
  2 - Não modifique a visão: Hab 2:2,3 
  3 - Ore a Deus para saber como completar a sua parte da visão: 1 Co 2:7,9-11 

 

Revisão:  
A Bíblia ensina-nos de uma forma claríssima como Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo e 
voluntariamente se subordinou a Deus, o Pai. Porque o próprio Jesus se submeteu à autoridade 
do Pai, Ele teve a autoridade do céu para agir como ministro do Deus vivo, na capacidade de 
profeta ungido com o Espírito Santo e poder. Jesus, de fato, usou a autoridade de Deus em 
palavras, obras e milagres para manifestar a vontade do Pai aqui na terra para glória de Deus.    
Assim, nós aprendemos como ministrar como corpo de Cristo e membros, individualmente.     
Primeiramente submetendo-nos à vontade de Deus através da autoridade delegada, ou seja, os 
presbíteros, mestres e administradores na Igreja local, para depois fazer as obras de Cristo e usar 
o Nome de Jesus:  Jo 14:12 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

 “PARA QUEM DEUS DÁ AUTORIDADE” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Exigências Para Ser Uma Autoridade Delegada: 
A) Não está capacitado até que saiba ficar debaixo de uma autoridade porque a rebelião 

exclui a pessoa: 1 Tm 3:6,7 
 B) Toda autoridade vem de Deus para  exaltar-lo, e não o homem: Rm 13:7 

C) O Homem representa a autoridade divina e não existe nenhuma autoridade nele mesmo    
executar, não substituir. Exemplo: Policial, Juiz, Soldado, executam as leis, mas não 
foram eles que as fizeram. Assim, ministros estão exercendo um papel representativo; 
Gabriel falou as Palavras de Deus: Lc 1:18-20 

D) Velhos não controlam jovens, os homens não controlam as mulheres, nem fortes os 
fracos, nem os bravos dominam os mansos. Não existe mérito humano para merecer 
autoridade e obediência: 2 Co 10:10; 1 Sm 16:7 

 E) Precisa negar a si mesmo: Lc 9:23,24 
  1 - Negue o privilégio de fazer qualquer coisa que esteja fora da Palavra de Deus 

2 - Elimine a razão natural, opiniões que são oferecidas, insista e exija 
esvaziamento de si mesmo 

  3 - Deus não permite conselheiros para acrescentar ou diminuir: Ap 22:18 
4 - Exemplo: Peixe de Jonas, forca de Hama, boca de Pedro, pé de Balaão: Est 7:10; 

Mt 17:4; Nm 22:25 
 F) Comunhão constante com o Senhor / o justo vive pela fé 
  1 - Temor do Senhor é interior 
           2 - Espere no Senhor: Is 40:31 
  3 - Escute de Deus para compreender: Jo 5:19 
  4 - Falar somente o que ouvir de Deus: Nm 23:11,12 
  5 - Uma vida na presença do Senhor: Rm 1:17; Sl 24:3-6 
 G) Mansidão: Mt 11:28-30 

1 - Moisés não insistiu, porém, representou Deus, por isso era uma fiel autoridade 
delegada: Nm 12:3 

  2 - Permita que Deus estabeleça para você: Nm 16:4 
  3 - Não promova a si mesmo: 1 Sm 24:4-8; 2 Sm 5:4;  Pv 27:2 
  4 - Não se vingue: Nm 16:31-33 
  5 - Fiel em toda sua casa: Hb 3:5,6 
  6 - Não escute críticas, escute Deus: Mt 12:24-37 

7 - Não se defenda; Isso é incompatível com a autoridade, não há nada para 
provar, somente creia e seja obediente: Jo 19:11 

  
 
 
 
 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“PARA QUEM DEUS DÁ AUTORIDADE” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

II - Possuindo Revelação Da Vontade De Deus: 
 A) Moisés era apontado para ser uma autoridade: Ex 3:2,14 
  1 - Antes Moisés fugiu quando a sua autoridade foi questionada: Ex 2:14 
  2 - Depois de quarenta anos de lições no deserto, ele aprendeu a confiar no Senhor 
  3 - Autoridade através de brigas, não é autoridade, isto é carne / escutem maridos 
          B) Paulo foi apontado para o apostolado: Gl 1:1 
 C) Jesus Os céus abriram-se com a obediência: Mt 3:16 
 D) Face a face, não somente  visões ou sonhos: Nm 12:6,8 
  1 - Quem encontra o Senhor cara a cara tem autoridade: Sl 100 
  2 - Aarão e Miriã eram profetas, mas só tinham visões 
 E) A autoridade é estabelecida acima da revelação: 2 Co 11:5; 12:1; Gl 1:12; 2:9 
 F) Jesus depois que foi batizado no Espírito, os céus se abriram para Ele: Mt 3:16 
 G) A nuvem se afastou da tenda daqueles que resistiram à autoridade de Deus: Nm 12:10 
 

III - Andar Em Amor E Comunhão Com O Senhor: 
 A) Moisés caiu prostrado porque entendeu as conseqüências: Nm 16:1-4 
  1) Todos os rebeldes estavam falando, porém, Moisés estava prostrado no chão 
  2) Não falou por si mesmo, esperava no Senhor 
  3) Moisés procurou a restauração dos outros: Nm 16:8-11 
  4) Não julgou, mas intercedeu:  7; 41-49 
 

IV - Vida Ressurreta É O Fundamento Para A Autoridade: 
 A) A vara de Aarão representa a autoridade: Nm 17:1-11 
  1 - Vara manifesta o fruto sobrenatural 
  2 - Não é o homem, mas a vara     
  3 - Aarão não brigou, porque foi Deus quem escolheu 
 B) Jesus: At 2:22; Jo 3:2; 6:2; 10:38; 14:11 
 C) Paulo: 2 Co 12:12; Rm 15:19 
 D) Somente os ignorantes que são orgulhosos: Mt 21:9-11 
 E) Vida ressurrecta vem de Deus; vida, no poder do Espírito é o padrão para o serviço   
  1 - Ef 1:19,20 
  2 - Poder da semente e o poder da fé: Lc 17:6; Rm 1:17     
  3 - Poder acima das trevas: Fl 2:9-11; 3:10     
  4 - Poder de cura: Rm 8:11 
  5 - Lei do Espírito de Vida: Rm 8:2 
 F) A chave do ministério de Paulo / morreu para si: 2 Co 4:11,12; Rm 6:5,6,11; 2 Tm 2:11 

 

 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“PARA QUEM DEUS DÁ AUTORIDADE” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

 

Resumo: 
 Nosso Deus não instalou o princípio de autoridade para massagear o ego do homem, mas 

para suprir proteção e salvação para o homem. É fácil abusar da autoridade, e por isso, é 

essencial que o homem que Deus usar-lo, em posição de autoridade delegada, seja tratado em 

primeiro lugar. Um homem de Deus disse: Se um homem não sofrer quando for jovem, ele não 

terá compaixão quando for velho. A autoridade não é para manipular as pessoas. Aqueles que só 

querem a posição de autoridade, mas rejeitam o jugo da submissão, tornam-se perigosos para o 

reino de Jesus Cristo. Normalmente as plantas que crescem mais rápido, algaroba, têm pouca 

raiz e qualquer vento as derruba. Deus tratou com Moisés por quarenta anos no deserto e Jesus 

mesmo só entrou no ministério com trinta anos de idade, até então era submisso. E você? Você 

não agüenta correção? Você é teimoso para obedecer a Deus? Lembre-se que dura coisa é 

recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, contra a autoridade delegada por Deus. Lc 2:51 At 

26:14     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“SUBMISSÃO A DEUS PRIMEIRO” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Obedecer A Deus: 
 A) Tem que saber a quem se submeter para saber em quem crê 
 B) Submeta-se a Deus: Tg 4:6,7 
  1 - Submeta-se à autoridade: Hb 13:17 
  2 - Depois resista ao diabo 
 C) É melhor aprender cedo e treinar os filhos no caminho: Ef 6:1-3 
  1 - O amor verdadeiro disciplina / não dureza mas falando verdade: Pv 13:24; Jo 8:32 
  2 - Filho meu: Pv 1:8; 2:1; 3:1,11; 4:1; 7:1;13:1 
 D) Os homens que não corrigiram seus filhos 
  1 - Abraão: Ismael: Gn 21:9,14 
  2 - Samuel: 1 Sm 3:13 
  3 - Davi: Anon e Absalão: 2 Sm 13; 1 Rs 1:6 
 

II - Domínio Próprio: 
 A) Pelo seu espírito: 1 Co 9:27 
 B) Guarde seu coração: Pv 4:23 
 C) Guarde sua boca: Sl 141:3 
 D) Guarde sua alma: Hb 2:1; Mc 14:38 
 E) Guarde seus olhos: Pv 4:25 
 F) Aprenda a negar-se: Lc 9: 23,24 
 G) Promessas divinas: 2 Pd 1:4 
 

III - Submeter-se Ao Espírito Santo: 
 A) Guiado pelo Espírito: Rm 8:14 
 B) Solicite a ajuda do Espírito contra a carne: Gl 5:16, 17 
 C) Meditar diariamente na Palavra: Fl 4:6 
 D) Coloque seus pensamentos nas coisas lá de cima: Cl 3:1,2; Rm 5:17; 8:6; 26,17 
 

IV - Não Seja Feita A Minha Vontade, Mas A Sua: 
 A) Identifique a operação da alma durante a oração: Mc 14:34 
  1 - Interesse próprio 
  2 - Exaltação de si mesmo é chamado orgulho 
  3 - Não quer em esperar, detesta viver pela fé 
  4 - Raciocino humano sem ter nada a ver com a Palavra 
 B) Determine qual é a vontade de Deus na situação 
  1 - O Espírito Santo traz a alma até Deus pela Palavra: Mt 4:4 
  2 - Testemunho do Espírito:  Rm 8:14-16 
  3 - Espere a paz de Deus: Cl 3:15 

 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“SUBMISSÃO A DEUS PRIMEIRO” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

IV - Não Seja Feita A Minha Vontade, Mas A Sua: 
 C) Lembre-se da natureza do coração humano: Jr 17:9 
  1 - Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas: Tg 3:13-18     

2 - O próprio coração / o  espírito do homem nascido de novo com a alma. A alma vai 
acusar se de toda forma de erro, imperfeição e desobediência: 1 Jo 3:21 

  3 - Seja cauteloso quando suspeitar que vai agir conforme o querer da carne: Tg 4:2,3 
  4 - O bom e reto coração retém a Palavra em primeiro lugar: Lc 8:15 

E) Finalmente, quando a carne está subjugada, verdadeiramente está determinado para 
fazer a vontade de deus, e então, pode suster-se em paz: Fl 4:6,7 

 

Resumo: 
 Lembre-se a forma de submeter-se a DEUS é através de homens colocados em posição 

de autoridade. Praticar em primeiro lugar, controlando a própria carne pelo espírito e a nova 

criação. O Senhor verá seu coração durante diversas provações, testes e problemas da vida    

Dt 8:2,3; Jz 3:1,2; 1 Pd 1:6,7; 1 Co 10:13 Determine, desde já, que vai fazer a vontade de Deus 

sempre: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Pv 16:3    

Nunca determine a qualificação de um homem pela  aparência. 1 Sm 16:7 porque assim, 

homens foram enganados da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Não tinha aparência 

nem formosura; olhávamos; mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Is 53:2    Se Jesus 

tinha que aprender obediência - Hb 5:8 - quanto mais os homens. E quanto mais cedo na vida, 

melhor. Pois você não está fazendo a seus filhos nenhum bem porque não os corrige, se você 

deseja que tudo vá bem -Ef 6:3 - com eles o resto da vida, é necessário, em primeiro lugar, 

encontrar autoridade na família e no lar. Não permita que o primeiro experiência de submissão 

seja no militar, no de trabalho, em casamento ou face a face com Deus Pai no dia do juízo.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“REVELAÇÃO E RESSURREIÇÃO” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - Revelação Da Vontade De Deus É Um Credencial De Autoridade Divina: 
A) E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio para  

         revelar o Pai ao homem / o caminho a verdade e a vida: Jo 1:14; 14:6 
B) Revelação de Cristo permite que seja porta voz de Cristo; Pedro recebeu a revelação  

que Jesus é o Cristo, portanto, sempre falou por todos os outros / o dia de Pentecostes: 
Mt 16:18; At 2:14 

 C) Saulo /  Paulo recebeu a revelação de Cristo glorificado e passou a falar / escrever como  
              nenhum outro dos apóstolos: Ef 3:4-10; 2 Pd 3:15,16 

D) Quando Miriam e Arão infamaram Moisés, a reposta de Deus era; se entre vós há 
profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos            
boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a forma do Senhor, 
como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Nm 12:6,8 

  1 - A obra do Espírito, na vida de Moisés, o fez mui manso, mais do que todos os 
                homens que havia sobre a terra: Nm 12:3 

 2 - Jeová defendeu Moisés pessoalmente dizendo, em efeito, eu vou Mi revelar a  
         tal pessoa e ela vai Mi conhecer por revelação profundo 

3 - Autoridades, delegados por Deus, não tem a necessidade de se defender, e,  
          assim, Moisés não o fez / Defender sua autoridade é um sinal de insegurança 

 E) Pastores precisem revelação do Senhor para dar pasto / Por esta razão, não vos torneis 
     insensatos, mas procurai compreender qual à vontade do Senhor: Ef 5:17; Cl 3:1-3,9,10 

 

II - O Princípio Da Ressurreição / Vivendo Morto A Si, Mas Vivo A Deus: 
A) E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela 

ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor constituído não conforme 
a lei mas segundo o poder de vida indissolúvel: Rm 1:4; Hb 7:16 

B) Para fazer cessar as murmurações dos filhos de Israel, após a rebelião de Corá, Jeová 
pediu que todos os príncipes entregassem seus bordões; O bordão do homem que 
eu escolher, esse florescerá: Nm 17:5 

C) E eis que o  bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e, tendo inchado os gomos, 
produzira flores, e dava amêndoas. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de 
Arão perante o Testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes; assim 
farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram / a vara de Arão 
deu flores, ou seja, a promessa de fruto e também, amêndoas, ou seja, o fruto: Nm 
17:8,10 

D) Vida ressurreta dos mortos indica todo venha de Jeová, nada do homem em si, a 
autoridade venha do Senhor mesmo / a vara era seca, mas, por ordem divina, revede 

E) O padrão continua de serviço ao Senhor; como Cristo foi ressuscitado dentre os 
mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida: Rm 6:4 

F) Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim             
e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus: Gl 2:19,20 

 



 SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“COMO ENTRAR NO MINISTÉRIO” 
LIÇÃO ONZE 

 

I - Submissão A Quem? 
 A) A idéia de que não precisa ser submisso a ninguém, só a  Deus, vem de onde?: Is 14:13     
 B) Fazer a vontade de Deus sozinho, é estar em rebelião contra Deus: 2 Tm 1:15     

C) Todos no corpo de Cristo precisam estar submissos a alguém.  Paulo submeteu a 
revelação dele para os demais apóstolos: Gl 2:1,2 

  1 - Evangelistas para a Igreja local 
  2 - Mestre para a Igreja local 
  3 - Todas boa obra precisa estar debaixo de uma autoridade 
 

II - O Homem Não Coloca Se Próprio No Ministério: 
 A) Jesus mesmo foi enviado do Pai: Jo 20:21 
 B) Paulo foi chamado pelo Senhor: At 9:15,16; 26:15-18; 13:2 
 C) Aqueles que se colocaram no Ministério: 
  1 - Lúcifer: Is 14:13-15            4 - Supostos discípulos: Mt 7:21-23 
  2 - Teudas: At 5:36                  5 - Absalão: 2 Sm 15:1-7; 18:10-15 
  3 - Lobos: At 20:29,30             6 - Adonias: 1 Rs 1:5-53 
 

III - Ministério De Socorros: 
 A) Forma Bíblica de promoção     
  1 - Moisés / Josué serviu Moisés 40 anos: Ex 24:13; Dt 31:3,7,14,23 
  2 - Elias / Eliseu  serviu Elias aproximadamente 13 anos:1 Rs 19:19,20 
  3 - Saul / Davi serviu Saul 13 anos, mesmo quando fugitivo: 1 Sm 16:19-22 
  4 - A jumenta de Balaão foi obediente ao profeta rebelde: Nm 22:30 
 B) Os apóstolos do cordeiro eram todos socorros no ministério de Jesus, siga-me: Mt 4:19 
 C) O Espírito Santo mesmo: O Paracleto, auxiliador:  Jo 16:13 

C) Dons do Espírito: 1 Co 12:28 
 

IV - Deus Promove Unicamente Os FIES: 
 A) A Parábola dos talentos: Mt 25:14-30 
 B) Conhecer quem trabalha entre nós: 1 Ts 5:12 
 C) Presbíteros escolhidos pelos anciãos depois que ver seu serviço: 

1 - Apto para ensinar: 1 Tm 3:2 
2 - Que governe bem a própria casa: 1 Tm 3:4 
3 - Que não seja neófito na fé: 1 Tm 3:6,7 
4 - Padrão de boas obras, integridade, reverência:  Tt 2:7     
5 - Linguagem sadia / Irrepreensível / fidelidade: Tt 2:8,10 

D)  Promoção vem de Deus mas por meio do homem: Sl 75:6 
 E) Davi esperou vinte anos para reinar sobre Israel:  2 Sm 5:4,5 

F) Ninguém deve se aproxima até que são chamados: Lv 10:1,2; Nm 16:5, 32; 17:8; 2 
Sm 6:6,7; 1 Sm 6:19; Hb 5:4,5; At 8;18-23 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“AS AUTORIDADES HONRAM A DEUS” 
LIÇÃO DOZE 

 

I – Santificar-se A Deus: Nm 20:2,3,7-13,23-28 
 A) Uma vez o Senhor disse para ferir a Rocha: Ex 17:6 
 B) Agora Ele mandou: Falar a Rocha; um símbolo da morte do Cristo: 17:8 
 C) Moisés repreendeu o povo, mas Jeová não repreendeu os Rebeldes: 17:10     
  1 - Jeová disse que não foi santificado aos olhos de Israel: 17:12 
  2 - Assim Moisés desobedeceu ao Senhor publicamente 
 D) Gravidade da autoridade espiritual: 
  1 - Aarão não entrou em Canaã: Vida e serviço estão ligados: Nm 20:24; 18:1 
  2 - Moisés não entrou em Canaã porque desobedeceu: Dt 32:48-52 
  3 - Moisés em nenhuma ocasião tentou defender-se 
 E) Deus reivindica a si mesmo: Lc 12:48 
 

II - Como Santificar O Senhor Vosso Deus: 
A) Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel; santificar  
     é obedecer publicamente: Nm 20:12 

 B) Santificar a Cristo em nossos corações; no esconderijo primeiro: 1 Pd 3:15 
 C) O Evangelho é para ser obedecido: 2 Ts 1:8; 1 Pd 1:22; 2:7,8; 3:1 
 D) Obediência procede da ALMA do homem, algo que você dá ao Senhor: Ef 6:6 
 

III - Na Igreja: 
 A) Submissão à autoridade é absoluta e a obediência é relativa: At 5:29 
 B) Autoridade é baseada no Ministério / serviço ao Senhor: 

C) Se não há ministério, então não há autoridade. O ministério é o serviço perante o 
Senhor, então terá autoridade perante o homem. Aarão tinha autoridade para oferecer 
incenso porque tinha um ministério perante o Senhor: Nm 16:46, 47 

D) A autoridade não ultrapassa o ministério; Paulo se submeteu à Igreja em Jerusalém 
     porque não tinha ministério lá: At 15, 21 

 

IV - As Autoridades Precisam De Humildade: 
 A) Esperar no Senhor: 1 Sm 24:1-6; 26:7-12; 2 Sm 2:1 
 B) As autoridades são escolhidas por Deus e pela Igreja: 2 Sm 5:1-3 
 C) Davi dançou perante o Senhor / Mical não dançou e era rejeitada: 2 Sm 6:16-23 
 D) Davi como rei sentou perante o Senhor e manteve-se humilde: 2 Sm 7:18 
 E) Não se esforçou para ficar como rei: Enviou a Arca de volta: 2 Sm 15:24-26 
 F) Deixe a Igreja reconhecer a autoridade sobre ti:  2 Sm 16:5-14; 19:9-15 
  1 - Somente os pacientes em espírito atingem a autoridade espiritual 
  2 - Deus esperou para o povo de Israel chamar-lo de volta / a arca 
  3 - Quanto mais o homem se humilhar, mais depressa Deus o restaurará 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“A AUTORIDADE DO CRENTE” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - Posição Exaltada Em Cristo Jesus: 
 A)Toda habilidade do adversário está debaixo dos pés de Jesus: Ef 1:22 
 B) Na ressurreição, o corpo é levantado com a Cabeça: Ef 2:1-6     

C) Jesus está sentado à destra de Deus - Lugar de Autoridade - e o corpo está lá 
também: Hb 1:3,8; Ef 2:5; Cl 1:22 

 D) A Igreja agora tem a mesma posição  que a Cabeça: Ef 1: 22,23 
  1) A Cabeça e o corpo são um: 12:12 
  2) O Corpo tem tudo que a cabeça tem: Ef 1:3   
  3) São um, em espírito: 1 Co 6:17 
 

II - O Que É Autoridade: 
A) Definição: poder delegado; Habilidade para dominar o diabo, como representante 

de Deus em Cristo 
 B) Seja forte no Senhor: Ef 6:10 
 C) Um policial controlando o tráfego é um exemplo da autoridade do governo secular 

D) Smith Wigglesworth e o exemplo da mulher com o cachorrinho / Assim é que você deve 
agir com o diabo 

D) W.E. Gladstone 1º ministro da Inglaterra pressionado pela rainha tinha que assinar a Lei; 
Ela disse: Eu sou a rainha da Inglaterra e ele respondeu: Eu sou o povo da Inglaterra 

 

III - Jesus Deu Autoridade Para A Igreja: 
A) Quando Jesus venceu o adversário, a vitória foi manifestada na ressurreição dos mortos: 

Ef 1:19,20; Cl 2:15; 3:1,2 
  1 - Todo poder dinamis - autoridade representativa 
  2 - Jesus foi resistido na cruz, mas venceu 
  3 - O mesmo versículo que mostra Cristo ressurreto, mostra também o Corpo 
 B) Autoridade: habilidade foi dada para a Igreja: Mt 28:18 
  1 - Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões: Lc 10:19 
  2 - Expulsar demônios e curar enfermos: Mc 16:17,18 
 C) Em Cristo tudo pertence a você: Ef 1:3; 1 Co 1:30 
 D) Agora a Igreja reina com Cristo, no lugar de Cristo 
  1 - Cristo está no lugar de autoridade: Hb 1:3 
  2 - Você foi levantado à posição de autoridade p/ reinar: 1 Co 12:27; Rm 5:17 
  3 - Agora mesmo, não somente no milênio: Ap 20:1-3     
  4 - Não teremos inimigos lá no céu / precisa autoridade na terra agora:  Ap 21:3,4 

E) Pisaremos serpentes e escorpiões e absolutamente nada te fará dano: Lc 10:19 
F) Em vez de o adversário dominar a gente, nós dominar sobre ele no lugar de Cristo 

ressurreto / exercer autoridade por Ele na terra: At 3:6 
 
 



SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“A AUTORIDADE DO CRENTE” 
LIÇÃO TREZE (continuação) 

 

IV - Entendimento Leva À Revelação E À Ação: 
A) O homem não pode usar o que  não sabe que tem: Exemplo do homem em Chicago 

que morreu mal nutrido com US$ 20,000,00: Os 4:6 
 B) A Bíblia se entende pela revelação do Espírito: Ef 1:17; Mt 16:17 
 C) É necessário exercitar-se na Palavra: Tg 1:22 

D) A autoridade do crente é uma área muitíssima resistida pelo diabo, porque o diabo é 
ciumento sobre o território perdido / ele entende quando os direitos do crente são 
entendidos e praticados que ele será subjugado: Ap 12:12 

F) Todos no Corpo têm a mesma autoridade, mas onde há maior compreensão ou 
entendimento, pode-se exercer mais autoridade. Temos que saber como utilizar as 
chaves do reino / crianças brincam com chaves não sabem empregar-las:  Mt 18:18 

 

V - As Esferas De Autoridade: 
A) Domínio sobre a carne, isto é, domínio próprio / Melhor é o longânimo do que  o herói 

 da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade: Pv 16:32 
  1 - Ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, glutonarias: Gl 5:20,21 

  2 - Cobiças; forte desejo para  comprar, avançar profissionalmente, ter dinheiro 
 B) Governar a família / que governe bem a própria casa criando os filhos sob disciplina com  

              todo respeito  não batendo mas ensinando no caminho: 1 Tm 3:4; Pv 3:21-24 
 C) Governo, no sentido político: Gn 9 
 D) Autoridade espiritual; quando os crentes no Alemanha oriental ouviram que os  

comunistas iram colocar todos cristãos em campos de concentração, eles oraram 
até os muros de Berlin caíram: Jo 14:13 

 E) Nenhum esfera de autoridade opera independente do outro / se não tiver domínio em  
    uma área, com certeza, vai influenciar em outras áreas/ dinheiro, comida, ira: 2 Pd 1:3 
 

Resumo: 
 A) Conhecimento não é suficiente, agora tem que agir com intrepidez: Os 4:6; Rm  
               1:17; Mt 11:12     

B) Jesus obedeceu a Deus Pai até a morte na cruz, por isso Ele foi exaltado e a Ele foi dada 
a autoridade / O Espírito é dado por quem obedece: Fl 2:8-11; Hb 5:5; At 5:32 

 C) Agora Jesus está no lugar de autoridade do universo, à destra de Deus: 1 Pd 3:22     
 D) Agora a Igreja está com Ele e os membros individualmente: Ef 2:6; 1 Co 12:27 
 E) A autoridade de Cristo é exercida através dos membros que crêem: Mt 28:18 

  
 
 

 
 
 



 

  SUBMISSÃO E AUTORIDADE 

“A AUTORIDADE NO NOME DE JESUS” 
LIÇÃO CATORZE 

 

I - A Autoridade Foi Dada Para Adão: 
 A) Deus criou o homem para dominar antes da queda: Gn 1:28; Sl 8:6 
 B) Satanás recebeu autoridade de Adão no jardim: Gn 3:1-6 

1 - A quem você se oferecer como servo para obedecer, dele você será escravo  
Rm 6:16 

  2 - Dar-te-ei toda esta autoridade porque me foi entregue: Lc 4:6 
B) Autoridade é como chaves, pode ser transferida de mão em mão, mas não pode perder a 

função para abrir ou fechr: Mt 16:19; 28:18,19 
 

II - Jesus Ganhou A Autoridade De Volta Para O Homem: 
 A) Pagou o preço: Gl 3:13 
 B) Despojou principados e potestades: Cl 2:14,15 
 C) A vitória de Jesus, a Cabeça, é nossa vitória, do Corpo: Ef 1:22,23 

D) O nome de Jesus representa a autoridade da Sua vitória sobre principados, 
potestades, dominadores deste mundo tenebroso, agora está representada no Nome 
de JESUS: Fl 2:8-11 

 

III - Jesus Deu A Autoridade Para A Igreja: 
 A) Cristo ressurreto representa todo poder: Ef 1:20; Cl 2:15;Hb 2:14; 1 Jo 3:8 
 B) A autoridade de todo o universo é representada  pelo Nome de Jesus: Fl 2:9 
 C) A autoridade foi dada à Igreja por Jesus: Mt 28:18,19 

C) O Nome de Jesus foi dado à Igreja para exercer autoridade conquistado: Mc 16:17, 18 
 

IV - Os Apóstolos Entenderam A Autoridade: 
 A) Pedro e João  tinham revelação que o Nome pertencia a eles: At 3:6 
 B) Há poder, autoridade para salvação no Nome de Jesus: At 4:12     
 C) Jesus é o nome que Deus honra na Nova Aliança: At 19:5; Mt 28:19 
 D) Há autoridade para orar no Nome de Jesus: Jo 16:23 
 E) Há autoridade para resistir Satanás no Nome de Jesus: Ef 4:27; Tg 4:7 
 F) Há autoridade para expulsar demônios em Nome de Jesus: Mc 16:17; At 16:18 

 

Resumo: O Espírito Diz: 
 O poder na terra investido no Nome de Jesus foi obtido por Ele mediante Sua vitória sobre o 
inimigo, e pertence à Igreja. Portanto, exerça esta autoridade, pois pertence a você agora, nesta 
vida, e reinará por Cristo Jesus; Isto era uma profecia dada por Kenneth E. Hagin no livro 
Autoridade Do Crente. Sê forte no Nome de Jesus e no poder Dele, e ninguém pode ficar diante 
de ti todos os dias da sua vida, porque você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus.    
Portanto, exerça sua autoridade e não permita que as circunstâncias dominem sua vida, em vez 
disso, domine o adversário com a Palavra de Deus e o Nome de Jesus     


