
Autoridade 

O que a Bíblia nos ensina a respeito de 
“Autoridade”? 



Objetivo 

A prática da vontade de Deus quanto à 
submissão às autoridades que Ele instituiu 
como instrumentos eficazes de Sua soberania 
em nossas vidas. 



Programa do Curso - Autoridade... 

• Definições 

• O que fazer? 

• De Jesus 

• No contexto político 

• No contexto familiar 

• No contexto profissional 

• No contexto da Igreja 



Uma perspectiva bíblica sobre as 

autoridades e a nossa relação com elas 

“O debate sobre o princípio bíblico do 

respeito às autoridades tem produzido, por 

vezes, muito mais calor do que luz. Nossa 

relação com as autoridades se constitui tanto 

numa grande oportunidade para se expandir 

a ira, quanto num teste muito eficaz da 

mansidão.” 

Pr. Jayro M. Cáceres 



Exousia 

• A palavra εξουσια ocorre em 93 versos do NT 

 

• É traduzida como: 

– Autoridade 

– Poder 

– Domínio 



Exemplos (1): Mt 7.28-29 

Quando Jesus acabou de proferir estas palavras 
[do sermão do Monte], estavam as multidões 
maravilhadas da sua doutrina; porque ele as 
ensinava como quem tem autoridade e não 
como os escribas. 

 



Exemplos (2): Mt 9.6,8 

Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem 
sobre a terra autoridade para perdoar 
pecados—disse, então, ao paralítico: Levanta-
te, toma o teu leito e vai para tua casa... 

Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, 
glorificaram a Deus, que dera tal autoridade 
aos homens. 

 



Exemplos (3): Mt 21.23; Mc 11.28 

 Tendo Jesus chegado ao templo, estando já 
ensinando, acercaram-se dele os principais 
sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: 
“Com que autoridade fazes estas coisas? E 
quem te deu essa autoridade?” 

 



Exemplos (4): Mc 13.34 

 É como um homem que, ausentando-se do país, 
deixa a sua casa, dá autoridade aos seus 
servos, a cada um a sua obrigação, e ao 
porteiro ordena que vigie. 

 



Exemplos (5): Lc 4.6 

 Disse-lhe o Diabo: “Dar-te-ei toda esta 
autoridade e a glória destes reinos, porque ela 
me foi entregue, e a dou a quem eu quiser...” 

 



Exemplos (6): Jo 1.12 

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, 
aos que crêem no seu nome; 

 



Exemplos (7): Lc 23.7 

Ao saber [Pilatos] que era da jurisdição de 
Herodes, estando este, naqueles dias, em 
Jerusalém, lho remeteu. 

 

 



Exemplos (8): Jo 19.10-11 

Então, Pilatos o advertiu: “Não me respondes? 
Não sabes que tenho autoridade para te soltar 
e autoridade para te crucificar?” 

Respondeu Jesus: “Nenhuma autoridade terias 
sobre mim, se de cima não te fosse dada; por 
isso, quem me entregou a ti maior pecado 
tem.” 

 



Exemplos (9): At 5.4 

[Pedro a Ananias:...] “Conservando-o, 
porventura, não seria teu? E, vendido, não 
estaria em teu poder? Como, pois, assentaste 
no coração este desígnio? Não mentiste aos 
homens, mas a Deus.” 

 



Exemplos (10): At 9.13-14 

Ananias, porém, respondeu: “Senhor, de muitos 
tenho ouvido a respeito desse homem [Saulo], 
quantos males tem feito aos teus santos em 
Jerusalém; e para aqui trouxe autorização dos 
principais sacerdotes para prender a todos os 
que invocam o teu nome”. 

 



Exemplos (11): At 26.10,12 

... e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu 
recebido autorização dos principais 
sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas 
prisões; e contra estes dava o meu voto, 
quando os matavam... 

Com estes intuitos, parti para Damasco, levando 
autorização dos principais sacerdotes e por 
eles comissionado. 

 



Exemplos (12): At 9.1-2 

Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra 
os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo 
sacerdote e lhe pediu cartas [epistolai] para as 
sinagogas de Damasco, a fim de que, caso 
achasse alguns que eram do Caminho, assim 
homens como mulheres, os levasse presos 
para Jerusalém. 

 



Exemplos (13): At 26.18 

para lhes abrires os olhos e os converteres das 
trevas para a luz e da potestade de Satanás 
para Deus, a fim de que recebam eles remissão 
de pecados e herança entre os que são 
santificados pela fé em mim. 

 

 



Exemplos (14): Rm 9.21 

Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para 
do mesmo barro fazer um vaso para honra e 
outro, para desonra? 

 



Exemplos (15): 1Co 8.9 

Vede, porém, que esta vossa liberdade não 
venha, de algum modo, a ser tropeço para os 
fracos. 

 

 



Exemplos (16): 1Co 9.4-6,12 

Não temos nós o direito de comer e beber? E 
também o [direito] de fazer-nos acompanhar 
de uma mulher irmã, ...? 

Ou somente eu e Barnabé não temos direito  de 
deixar de trabalhar? 

12 Se outros participam desse direito sobre vós, 
não o temos nós em maior medida? 
Entretanto, não usamos desse direito;... * 

 



Exemplos (17): Cl 1.13 

Ele nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu 
amor,... 

 

 



Exesti 

• Exousia é derivada do verbo , exesti, 
traduzido por “é lícito”, “é permitido” 

• Ocorre em 30 versos do NT. Exemplos: 

– Mateus 12.2,4,10,12; 14.4; 19.3; 20.15; 22.17; 

– João 5.10; 18.31; 

– Atos 2.29; 8.37; 21.37; 22.25; 

– I Coríntios 6.12; 10.23 

– > “É autorizado!” 



“Autoridade” no Dicionário Aurélio 

• Direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, 
de tomar decisões, de agir, etc. 

• Aquele que tem tal direito ou poder 

• Aquele que tem por encargo de fazer respeitar as leis; 
representante do poder público 

• Domínio, jurisdição 

• Influência, prestígio; crédito 

• Indivíduo com competência indiscutível em 
determinado assunto 



Significado de Exousia 

• Ex = de dentro para fora 

• Ousia = essência (do verbo Ser) 

 Perfume 

 Cheque 

 Portaria 

 



Cheque 

• Banco ___ C/C ______ Cheque _______ 

• Pague a quantia de _________________ 

• A ___________________ ou à sua ordem 

• Cidade: _____________ Data: __/__/____ 

_____________________________ 

(assinatura) 

 



Portaria 

• O Diretor da _____________ no exercício de 
suas atribuições legais, designa o sr. 
____________________________ para 
_________________ a partir desta data. 

• Cidade: _____________ Data: __/__/____ 

_____________________________ 

(assinatura / cargo / carimbo) 

 



Resumo: 

A pessoa investida de autoridade não precisa 
estar presente para ser obedecida, honrada, 
etc.; 

Quando uma pessoa deixa um cargo: 

continua responsável pelos seus atos durante o 
mandato; 

seus atos não são revogados automaticamente. 

 



Reconhecer a Autoridade e... 

Jesus lhe disse: “Eu irei curá-lo”. Mas o centurião 
respondeu: “Senhor, não sou digno de que entres em 
minha casa; mas apenas manda com uma palavra, e o 
meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem 
sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas 
ordens e digo a este: 'vai', e ele vai; e a outro: 'vem', e 
ele vem; e ao meu servo: 'faze isto', e ele o faz”. 
Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o 
seguiam: “Em verdade vos afirmo que nem mesmo 
em Israel achei fé como esta”. 

 



Todos nós estamos debaixo de 
alguma Autoridade 

• Deus 

• Pai / Mãe 

• Patrão / Chefe 

• Rei / Presidente 

• Oficial 

• Professor 

• Mestre 

• Filho(a) 

• Empregado / subordinado 

• Cidadão 

• Soldado 

• Aluno 

• Discípulo 

Todos nós podemos exercer algum 
tipo de Autoridade 



Texto Base (1): Rm 13.1 

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. (RA) 

 



Texto Base (2): Rm 13.2 

 De modo que aquele que se opõe à 

autoridade resiste à ordenação de Deus; 

e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. (RA) 

 



Texto Base (3): Rm 13.3 

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, 



Texto Base (4): Rm 13.4 

 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. 

 

 



Texto Base (5): Rm 13.5 

É necessário que lhe estejais sujeitos, não 

somente por causa do temor da punição, 

mas também por dever de consciência. 

 



Texto Base (6): Rm 13.6 

Por esse motivo, também pagais tributos, 
porque são ministros de Deus, atendendo, 
constantemente, a este serviço. 

 



Texto Base (7): Rm 13.7 

 Pagai a todos o que lhes é devido: a 

quem tributo, tributo; a quem imposto, 

imposto; a quem respeito, respeito; a 

quem honra, honra. 

 



Textos para estudar: 

• Romanos 13.1-7 (observar o contexto dos caps. 
12 e 13) 

• Tito 3.1 

• At 5.29 

• 1Pe 2.13-ss; 5.1-7 

• Ef 5.21-6.9 

• Cl 3.18-4.1 

• 1 Tim 2: 1-3 

 


