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Introdução 



13 Por causa do Senhor, 
sujeitem-se a toda 

autoridade constituída 
entre os homens; seja ao 

rei, como autoridade 
suprema,  

1Pe 2 



1 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 



18 Então, chamando-os 
novamente, 

ordenaram-lhes que 
não falassem nem 

ensinassem em nome 
de Jesus.  

At 4 



19 Mas Pedro e João 
responderam: Julguem os 

senhores mesmos se é 
justo aos olhos de Deus 

obedecer aos senhores e 
não a Deus.  

At 4 



20 Pois não 
podemos deixar 
de falar do que 

vimos e ouvimos. 
At 4 



28 que lhes disse: Demos ordens 
expressas a vocês para que não 

ensinassem neste nome. 
Todavia, vocês encheram 

Jerusalém com sua doutrina e 
nos querem tornar culpados do 

sangue desse homem.  

At 5 



29 Pedro e os outros 
apóstolos responderam: É 
preciso obedecer antes a 

Deus do que aos 
homens!  

At 5 



11 Então subornaram 
alguns homens para 
dizerem: Ouvimos 

Estêvão falar palavras 
blasfemas contra Moisés 

e contra Deus.  
At 6 



12 Com isso agitaram o 
povo, os líderes religiosos 

e os mestres da lei. E, 
prendendo Estêvão, 

levaram-no ao Sinédrio.  

At 6 



13 Ali apresentaram 
falsas testemunhas que 

diziam: Este homem 
não pára de falar 

contra este lugar santo 
e contra a lei. 

At 6 



1 Então o sumo 
sacerdote perguntou a 

Estêvão: São 
verdadeiras estas 

acusações?  
At 7 



1 E Saulo estava ali, consentindo 
na morte de Estêvão. Naquela 

ocasião desencadeou-se grande 
perseguição contra a igreja em 

Jerusalém. Todos, exceto os 
apóstolos, foram dispersos pelas 
regiões da Judéia e de Samaria.  

At 8 



1º Princípio 
Motivo da Submissão 



13 Por causa do Senhor, 
sujeitem-se a toda 

autoridade constituída 
entre os homens; seja ao 

rei, como autoridade 
suprema,  

1Pe 2 



23 Quando insultado, não 
revidava; quando sofria, 
não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que 
julga com justiça.  

1Pe 2 



10 saibam os senhores e todo o 
povo de Israel que por meio do 

nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, a quem os senhores 
crucificaram, mas a quem Deus 

ressuscitou dos mortos, este 
homem está aí curado diante 

dos senhores. 
At 4 



2º Princípio 
Profundidade da Submissão 



13 Por causa do Senhor, 
sujeitem-se a toda 

autoridade constituída 
entre os homens; seja 

ao rei, como autoridade 
suprema,  

1Pe 2 



14 seja aos governantes, 
como por ele enviados 

para punir os que 
praticam o mal e 

honrar os que 
praticam o bem. 

1Pe 2 



1 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 



2 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.  

Rm 13 



3 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.  

Rm 13 



4 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.   

Rm 13 



3 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.  

Rm 13 



4 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. 

Rm 13 



3º Princípio 
Razão da Submissão 



15 Pois é da vontade de 
Deus que, praticando o 
bem, vocês silenciem a 

ignorância dos 
insensatos. 

1Pe 2 



1 Lembre a todos que se 
sujeitem aos governantes 
e às autoridades, sejam 

obedientes, estejam 
sempre prontos a fazer 

tudo o que é bom,  
Tt 3 



2  não caluniem a 
ninguém, sejam pacíficos 

e amáveis e mostrem 
sempre verdadeira 

mansidão para com todos 
os homens. 

Tt 3 



3  Houve tempo em que nós 
também éramos insensatos e 

desobedientes, vivíamos 
enganados e escravizados por 

toda espécie de paixões e 
prazeres. Vivíamos na maldade 
e na inveja, sendo detestáveis e 

odiando-nos uns aos outros 
Tt 3 



7 pelo contrário, é 
necessário que ele tenha 
bom testemunho dos de 
fora, a fim de não cair no 

opróbrio e no laço do 
diabo.(RA) 

1 Tm 3 



4º Princípio 
Atitude na Submissão 



16 Vivam como pessoas 
livres, mas não usem a 

liberdade como 
desculpa para fazer o 

mal; vivam como 
servos de Deus 

1Pe 2 



22 Pois aquele que, sendo 
escravo, foi chamado pelo 

Senhor, é liberto e pertence 
ao Senhor; 

semelhantemente, aquele 
que era livre quando foi 

chamado, é escravo de Cristo. 
1Co 7 



18 Vocês foram 
libertados do pecado 

e tornaram-se 
escravos da justiça.  

Rm 6 



22 Mas agora que vocês 
foram libertados do pecado 
e se tornaram escravos de 
Deus, o fruto que colhem 

leva à santidade, e o seu fim 
é a vida eterna. 

Rm 6 



Conclusão 
Aplicação da Submissão 



17 Tratem a todos com 
o devido respeito: 
amem os irmãos, 
temam a Deus e 

honrem o rei. 
1Pe 2 



6 Quem derramar sangue 
do homem, pelo homem 

seu sangue será 
derramado; porque à 
imagem de Deus foi o 

homem criado. 
Gn 9 



23 E este é o seu 
mandamento: que 

creiamos no nome de seu 
Filho Jesus Cristo e que nos 

amemos uns aos outros, 
como ele nos ordenou. 

1Jo 3 



7 Dêem a cada um o que 
lhe é devido: Se imposto, 

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

se honra, honra.  

Rm 13 


