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A Autoridade do Homem 

Praticamente tudo tem um manual, uma forma de se 

fazer para se obter o resultado correto, por exemplo 

um “Lego”, um brinquedo que tem duas formas de 

você brincar, uma é com a imaginação a outra é 

construindo o que vem apontado na caixa, mas ambas 

formas de se brincar têm um propósito: a diversão, um 

resultado esperado que quando atingido satisfaz e gera 

bem-estar, alegria. Seria estranho se usássemos os 

“legos” para construir uma casa de verdade e esperar 

que o resultado fosse idêntico a construir com tijolo, 

bloco, cimento e etc. Da mesma forma é o homem, 

existe um papel, uma função, um propósito e se 

estivermos seguindo esse plano, esse manual criado 

pelo Criador então conseguimos atingir o nosso melhor 

resultado, o resultado ideal para o qual fomos criados. 

Se existe uma forma correta imaginada por Deus para 

o homem, primeiro é preciso entender que existe 

formas incorretas de exercer esse papel e a primeira 

que salta aos olhos quando falamos de autoridade é o 

autoritarismo. Vejamos a diferença entre Autoridade e 

Autoritarismo: 

Autoridade: “direito ou poder de ordenar, de decidir, 

de atuar, de se fazer obedecer.” 

• Vem através de conhecimento de algo; 

• Possuir experiência; 

• É exemplo no que diz e no que faz; 

Autoritarismo: “Que se baseia no princípio de uma 

autoridade forte, despótica, ditatorial; Diz-se do 

indivíduo que defende o princípio de submissão cega à 

autoridade.” 

• Gera humilhação; 

• Força situações da forma que bem entende; 

• Precisa de reafirmações (“eu mando”) 

A autoridade é exercida a partir do reconhecimento 

que as pessoas que estão a nossa volta e interagem 

conosco. Quando há esse reconhecimento a submissão 

é natural. Temos o exemplo bíblico do centurião que 

reconhecia a autoridade em Jesus e se submeteu à sua 

Palavra por reconhecer Nele alguém com autoridade 

no que ensinava e vivia. Porém, é importante destacar 

que o centurião conseguiu ter essa visão por um 

princípio que deve sempre ser observado: para ser/ter 

autoridade o homem precisa antes de tudo ser 

submisso a Deus ( Jesus foi perfeito nisso) e essa 

submissão ocorre quando: 

1. Existe relacionamento com Deus através da 

Leitura da Palavra e Oração; 

2. Obediência a Deus fugindo do pecado e sendo 

sensível à direção do Espirito Santo; 

3. Prática constante desse relacionamento e 

obediência com Deus e não somente quando 

convém; 

Ao praticarmos essa submissão a Deus, garantimos a 

essência da autoridade em nossas vidas.  Talvez você 

pode questionar que existem pessoas que não seguem 

estes princípios ou que nem são cristãos, mas que 

exercem uma boa autoridade por terem um bom 

caráter ou uma boa educação, isso até é possível, mas 

não é garantido. Quando seguimos a direção e a 

palavra de Deus, diferente de ser uma possibilidade, 

temos a garantia de que isso acontece, vemos o 

exemplo disso na vida de alguns homens na palavra: 

José exerceu e foi uma autoridade em todos os lugares 

que passou, desde a prisão até o governo do Egito. 

Daniel, mesmo em outra nação, foi elevado a posição 

de autoridade pois estava sempre submisso a Deus. 

Todo homem que exerce autoridade precisa de 

direcionamentos e missões, do contrário, que 

credibilidade terá? Muitas vezes vemos mulheres que 

não seguem seus maridos pois não sabem onde ele 

quer chegar, não tem direção nenhuma em qualquer 

área e isso é extremamente necessário dentro de um 

casamento, vejamos: 

1. Nas finanças 

a. Ser o responsável pela provisão; 

b. Ser aplicado no trabalho; 

c. Gerir um bom orçamento, não acumulando 

dívidas e fazendo planejamento mensal dos 

gastos em conjunto com sua esposa; 

d. Direcionar o futuro financeiro da família com 

objetivos claros; 

2. Ministério 

a. Deve haver compromisso com Deus; 

b. Direcionar a família na congregação; 

c. Entender quais são seus dons e exerce-los 

(Romanos 12:6-8) 

3. Familiar 

a. Exercer o sacerdócio no lar; 

b. Ter posicionamento, honrar sua palavra; 

c. Ser protetor; 

d. Prover amor e mostrar isso com atitudes 

reais; 

Convenhamos, um homem que exerce a autoridade da 

forma que citamos acima, de forma automática 

começa a acontecer submissão da mulher ou seus 
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filhos, não acha? É uma consequência, gera segurança 

e aprovação. 

Para finalizar, voltando para o exemplo do nosso 

manual, a bíblia ensina aos maridos: 

Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a 

igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, 

tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 

e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem 

mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e 

inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as 

suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua 

mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais 

odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, 

como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros 

do seu corpo. "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e 

se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne". 

Efésios 5:25-31 

 

Vivemos hoje em uma sociedade em que se discute 

muito sobre a questão sobre os direitos de um ou de 

outro, isso entra em debate de forma direta com a 

submissão da mulher ao homem, porém, vemos que o 

papel do homem em servir a mulher é uma 

responsabilidade muito maior, sendo comparado ao 

próprio Cristo, colocando em cheque a sua própria vida 

(literalmente) para o bem da sua esposa.  

Precisamos entender que a entrega citada em Efésios é 

fazer algo a mais do que já está sendo feito, é fazer 

tudo o que possível. Sirva intensamente e com todas as 

suas forças a sua casa, se esforce em ser exemplo em 

todos os pontos citados neste estudo e desfrute de 

uma autoridade respeitada e amada pelas pessoas que 

te cercam. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Talvez você possa considerar que seu casamento está indo 

“tudo bem” e para você está ok, mas você está dando o seu 

melhor para sua esposa se sentir feliz? Será que você sabe 

hoje como ela está? Faça uma conversa franca com sua 

esposa e questione como ela te vê nos tópicos citados neste 

estudo, ouça de coração aberto e procure não se justificar. 

Após a conversa, procure refletir no que foi discutido e 

melhorar no que for necessário. 

Texto para meditarem juntos 

Salmo 1 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/25-31+
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