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Submissão e Autoridade 

Quando se trata de casamento nos dias atuais, 

sabemos da polêmica que existe quando se fala da 

autoridade do homem e a submissão da mulher. Este 

será um assunto que vamos abordar nos próximos 

estudos, porém, é muito necessário entender o que é 

submissão e autoridade em um contexto geral antes de 

se aplicar no casamento, precisamos entender como 

isso é importante na nossa caminhada cristã. 

Vivemos hoje em uma sociedade em que não existe 

submissão ou respeito a autoridade em mais nada, 

tudo se tornou uma grande afronta, por exemplo:  

• Movimentos buscando por direitos e espaços, 

mas sem respeitar os outros; 

• Crianças e jovens não se submetem a mais 

nada, desde professores, família ou pais; 

• Casais que disputam entre si dentro de casa; 

• Na igreja as pessoas não podem mais ser 

corrigidas, acabam preferindo ir pra outro 

ministério ao invés de respeitar a liderança; 

Perdemos também a noção do poder da unidade, 

queremos lutar individualmente pelas nossas “causas”. 

Não sei se você se lembra, mas até mesmo fora do 

propósito correto, pessoas unidas em Babel fizeram 

com que o próprio Deus descesse na terra para que 

uma situação fosse resolvida. (Gênesis 11:1-9) 

Outra coisa perdida foi o conceito de humildade, 

olhamos para alguém que talvez tenha pouca condição 

financeira e automaticamente classificamos como 

“humilde”, porém, para exercermos a verdadeira 

humildade é preciso de reverência, respeito, 

submissão. 

Talvez o individualismo é uma tendência do mundo 

atual que vivemos, mas, esse não é o padrão para o 

corpo de Cristo! Deus estabelece e endossa hierarquias 

em todas as áreas das nossas vidas. A igreja atual não 

desfruta do poder de Deus como a igreja primitiva 

desfrutou pois não sabe honrar os princípios de 

hierarquia que eram respeitados naquela época. O que 

faz a igreja poderosa é a unidade e a união, veja: 

• Unidade = todos se tornam um; 

• União = ajuntamento de pessoas; 

Podemos ter varias pessoas no mesmo lugar, mas não 

significa que estarão no mesmo propósito, não é 

mesmo? Cada um pode estar somente buscando seus 

próprios interesses. 

Precisamos entender que não existe unidade sem 

honra, honra é apresso, é você crer e respeitar a 

autoridade que existe sobre alguém, já a desonra é 

você tratar uma autoridade como um qualquer, isso 

aconteceu com Jesus, veja: 

Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos 

seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a 

ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam 

admirados. "De onde lhe vêm estas coisas? ", perguntavam 

eles. "Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes 

milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de 

Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão 

aqui conosco as suas irmãs? " E ficavam escandalizados por 

causa dele. Jesus lhes disse: "Só em sua própria terra, entre 

seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não 

tem honra". E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto 

impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. 

Marcos 6:1-5 

 

Trataram Jesus como qualquer outro, não respeitaram 

a autoridade exercida por Ele e ainda se 

escandalizaram por sua causa. Entenda: quem fala mal 

de autoridade, nunca vai viver milagre! Isso faz com 

que bênçãos não sejam aplicadas na sua vida.  

 

Tome muito cuidado com pessoas que dizem: “Eu 

obedeço só a Deus e mais ninguém”, este não é o tipo 

de ensinamento que Jesus nos deixou. Ele nos ensinou 

como foi submisso a Deus, aos seus pais, ao governo: 

 

Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas 

para fazer a vontade daquele que me enviou. 

João 6:8 

 

Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua 

mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. 

Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante 

de Deus e dos homens. 

Lucas 2:51-52 

 

Acho muito lindo como esse último trecho trata de 

obediência e logo depois cita o crescimento de Jesus 

em tantas áreas diante de Deus e dos homens, entenda 

isso: não existe crescimento para insubmisso! Só cresce 

quem se submete. A submissão é um estilo de vida, 

nunca leva em consideração a sua própria vontade, é 

ceder voluntariamente sua vontade à vontade do 

outro. É um ato totalmente ligado a Amor, e quando 

cedemos em amor, o poder de Deus nos alcança! Quer 

ser poderoso(a)? Se sujeite a autoridade! 

A submissão não é concordar com tudo e em muitos 

momentos você já deve ter passado por isso, certo? 
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Talvez não concordou com algo mas fez mesmo assim? 

Ótimo! Precisamos honrar decisões de autoridades, 

fazer as coisas do jeito que a autoridade quer, não do 

nosso jeito. Qual a regra então? Afinal obedecer em 

tudo pode ser perigoso, certo? 

Submissão: deve ser absoluta, em todas as 

áreas. 

Obediência: deve ser relativa. Se uma decisão 

fere princípios bíblicos, não deve ser acatada. 

Obs: a obediência relativa não funciona para rebeldia 

ou para o que você “acha” que é ou não é de Deus, ok? 

Vejo muitas pessoas dizendo, “Importa agradar a Deus 

do que aos homens”, usando essa frase de efeito para 

justificar sua desobediência, tome cuidado com isso. 

Se dizemos que nos submetemos a Deus, precisamos 

honrar o que está na sua palavra, portanto: 

• Não podemos obedecer a palavra somente no 

que nos convém, é preciso obedecer na sua 

totalidade; 

• Somos guiados pelo Espírito Santo e não o 

ouvir também é um ato de desobediência. 

(Romanos 8:14) 

• Precisamos nos submeter a pessoas que são 

autoridade em todas as áreas das nossas 

vidas, são instituídas por Deus. Vejamos o que 

Paulo trata aos romanos: 

Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, 

pois não há autoridade que não venha de Deus; as 

autoridades que existem foram por ele estabelecidas. 

Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se 

colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim 

procedem trazem condenação sobre si mesmos. 

Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos 

que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da 

autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. 

Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o 

mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. 

É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica 

o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às 

autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma 

punição, mas também por questão de consciência. 

É por isso também que vocês pagam imposto, pois as 

autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a 

esse trabalho. Dêem a cada um o que lhe é devido: Se 

imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se 

honra, honra. 

Romanos 13:1-7 

 

Como é sério entender este texto no detalhe, 

basicamente Paulo está nos ensinando que toda 

autoridade é instituída por Deus, mas além disso, nos 

mostra que a autoridade que está sobre nós é para 

servir ao próprio Deus e para o nosso bem, ou seja, 

temos a autoridade que merecemos! Em outras 

traduções encontramos a citação de que a autoridade 

está a serviço do Senhor como ministro, portanto, 

tome cuidado com o que você fala de governantes, 

lideres ou qualquer autoridade que exista sobre você, 

não é contra elas que você está falando, é contra Deus! 

Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade 

constituída entre os homens; seja ao rei, como autoridade 

suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para 

punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o 

bem. 

1 Pedro 2:13-14 

 

Devemos nos sujeitar a toda instituição humana de 

autoridade por causa do Senhor! Para finalizar, lembre-

se do exemplo do centurião (Mateus 8) que mostrou 

sua fé a Jesus pois entendia o contexto de autoridade 

que praticava honrando seus líderes com submissão, 

por entender isso, pôde ver um milagre sendo feito 

pela a maior autoridade existente. 

Entenda que só serve para ser autoridade quem se 

submete a autoridade. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Com certeza existe uma liderança sobre a sua vida, o desafio 

dessa semana pode ser desconfortável, mas fará bem a você: 

Pergunte para as pessoas que exercem autoridade sobre a 

sua vida se em algum momento você já fez algo que foi 

considerado um ato de insubmissão ou desrespeito a 

autoridade, conversem sobre isso, o mais importante é estar 

aberto para receber estes feedbacks, ok? 

 

Texto para meditarem juntos 

Efésios 5:17-21 
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