TEMA: GOVERNOS – AUTORIDADES – LIDERANÇAS: INSTITUÍDAS POR DEUS
TEXTO: ROMANOS 13.1-7
 CONTEXTO
Paulo escreve aos romanos. Roma era a capital do império. Já na época de Jesus o império romano dominava toda
a região. Sendo Roma a capital, o imperador “CESAR” vivia ali. Ele era a autoridade máxima do império.
Os romanos eram basicamente inimigos dos cristãos. As autoridades romanas perseguiam o cristianismo (Herodes,
Pilatos, Nero, Décio). Os imperadores eram autoritários e muitas vezes corruptos. É nesse contexto que viviam os
cristãos de Roma. O que fazer? Respeitar essas autoridades que eram inimigas? Corruptas? Perseguidoras dos
cristãos? Pagar os impostos que elas exigiam? Rebelar-se contra elas?








 CONTEXTUALIZAÇÃO
Nós hoje vamos respeitar esses deputados, senadores e políticos corruptos?
Vamos pagar certinhos os impostos, sabendo que grande parte é desviado para o bolso de alguns?
Vamos respeitar as autoridades policiais, sabendo que muitos deles estão envolvidos em quadrilhas de
roubo, assaltos e tráfico de drogas?
Vamos às urnas no próximo domingo, sabendo que muitos dos candidatos prometem o que não podemos
cumprir?
Vamos respeitar as autoridades mesmo quando são eleitas aquelas que pertencem a partidos políticos
que nós não simpatizamos?
Vamos nos rebelar contra elas?
Que atitude vai adotar, como cristãos, diante das autoridades?
 O QUE NOS ENSINA A PALAVRA DE DEUS COM RESPEITO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS?
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 Romanos 13.1-7
Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não proceda de Deus; e as
autoridades que existem foram por ele instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si
mesmos condenação.
Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer
a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme; porque não é sem
motivo que ela traz a espada; pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de
consciência.
Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, constantemente, a este
serviço.
Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a
quem honra, honra.
 2 Pedro 2.13-14
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades,
como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem.
 1 Timóteo 2.1-3
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor
de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.

























 APLICAÇÕES:
Deus é o grande REI de todo o universo. Ele reina sobre tudo e sobre todos.
O reinado de Deus se divide em dois reinos: Mão Direita e Mão Esquerda. (Doutrina dos 2 reinos – Lutero)
O reino da mão direita é quando Deus governa através da igreja cristã, pelo ensino da Palavra de Deus, da
pregação do evangelho, visando à salvação eterna.
O reino da mão esquerda é quando Deus usa as autoridades civis para manter a ordem na sociedade.
Todas as autoridades são corruptas por causa do PECADO. Por isso, o governo humano sempre vai ser
imperfeito.
Apesar de todas as imperfeições, Deus usa as autoridades para manter a ordem, a paz e a justiça no mundo.
Como as autoridades são instituídas por Deus, nós como cristãos devemos sim obediência e respeito a
elas.
É nosso dever, orar pelos que exercem autoridade, para que possam governar segundo a Palavra e os
Mandamentos de Deus, promovendo a paz e a justiça.
De sã consciência o cristão pode e deve ir às urnas, escolher candidatos que sejam honestos, hábeis para
governar e que respeitem a lei maior: Os 10 Mandamentos.
É também de sã consciência que o cristão serve sua pátria de acordo com aquilo que a constituição
determina. (Ex. Serviço militar, pgto de impostos, etc.)
Na Igreja também temos autoridades e lideranças por Deus constituídas. (Pastores, Diretorias, Líderes, etc.)
A maioria dos que aqui se encontram são líderes e autoridades em suas congregações ou paróquias. Por isso,
devem ser respeitadas.
A autoridade que temos como pastores, diretorias e líderes vêm de Deus.
Como líderes cristãos sempre devemos nos orientar na Palavra e nos Mandamentos de Deus, pois Deus
estabelece as lideranças e as capacita.
O fato de ocuparmos cargos de lideranças não nos torna superiores aos liderados, é apenas uma questão de
função.
Como líderes cristãos, apesar de sermos falhos por causa do pecado, somos também guiados pelo Espírito de
Deus que opera em nós os seus frutos (Gl 5.22-23).
Como autoridades e líderes da igreja, temos o privilégio de participar do reino da mão direita de Deus, sendo
cooperadores na Salvação Eterna das pessoas.
 CONCLUSÃO:
Apesar da corrupção, todas as autoridades são instituídas por Deus, sejam no mundo secular como na igreja.
Deus reina e governa através das autoridades.
Como cristão é nosso dever respeitar, honrar e orar por todas as autoridades.
Ser um líder ou autoridade cristã é um grande privilégio, pois somos cooperadores de Deus na Salvação das
pessoas.
Que o Espírito Santo nos guie, ilumine, capacite e abençoe para que sejamos bons líderes em nossas
congregações e humildes para respeitar e honrar todas as demais autoridades por Deus instituídas. Amém!
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