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Introdução



House of Cards
Desnuda as entranhas e 

realidade dos 
governos nos USA



Tudors: série baseada na 
história do rei 

Henrique VIII – Inglaterra
Imoralidade | Vaidade | 

Crueldade 



Retrata as lideranças 
governamentais na 

Dinamarca



Stalin – URSS
1927-1953

“O regime totalitário de Stalin, 
foi marcado por violações dos 
direitos humanos, massacres,  

execução de milhares de 
pessoas e fome. Estima-se que 

entre 20 e 60 milhões de 
pessoas foram mortas durante 

os 30 anos de governo.”



“Foi um ditador comunista, 
que governou a China entre 
1949 -1976. Durante o seu 

regime estima-se que foram 
mortos  entre 20 e 75 
milhões de pessoas.Mao Tsé-Tung

1893-1976



Desabafo de Delagnol
“...ninguém aguenta toda 

essa podridão.”



1º	Princípio:	Padrão	Universal
Submissão



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.13.1



No	décimo	quinto	ano	do	reinado	de	Tibério	
César, quando	Pôncio Pilatos era	governador	
da	Judéia;	Herodes,	tetrarca da	Galiléia;	seu	
irmão	Filipe,	tetrarca	da	Ituréia e	Traconites;	e	
Lisânias,	tetrarca	de	Abilene;	Anás e	Caifás
exerciam	o	sumo	sacerdócio	Foi	nesse	ano	
que	veio	a	palavra	do	Senhor	a	João,	filho	de	

Zacarias,	no	deserto	 Lc.3.1-2



Vida imoral, depravada
Suetônio,	escreveu	o	livro A	Vida	dos	Doze	Césares

Homem orgulhoso, 
teimoso e cruel

Filo de Alexandria – Livro Legatio ad Gaium
Pôncio Pilatos 

Tibério César 



Poucos	tiranos	houve,	no	Oriente,	
mais	cruéis	e	mais	torpes	do	que	
esse	pérfido	idumeu.
Assassinou	(por	ciúme)	sua	esposa	
Mariana	e	mandou	degolar	dois	de	
seus	filhos,	acusando-os	de	
participarem	de	suposta	conspiração.	

HERODES	O	GRANDE
U.	HOLZMEISTER,	S.	

J., La	Sacra	Biblia (Roma	
1950),	o	capítulo	de	alto	
conteúdo	histórico: I	
primi successori de	

Erode.



- Nosso	Senhor	nasceu	numa	sociedade	
onde	a	corrupção	política	e	o	domínio	

autocrático	eram	comuns.
- Os	tiranos	implacáveis	e	os	ditadores	
assassinos	estavam	em	toda	parte,	

juntamente	com	a	escravidão	humana



-Impostos:
Valores elevados | Excesso impostos

Extorsão
Liderança	religiosa:
Judaísmo	– Há	que	afirme	que	a	máfia	
judaica	era	liderada	pelos	sacerdotes



Dize-nos,	pois:	que	te	parece?	É	lícito	
pagar	tributo	a	César	ou	não?

Mostrem-me	a	moeda	usada	para	
pagar	o	imposto.	Eles	lhe	mostraram	

um	denário
Mateus	22.17,19



..e	ele	lhes	perguntou:	“De	quem	é	
esta	imagem	e	esta	inscrição?”

Responderam:	De	César.	
Então,	lhes	disse:	Dai,	pois,	a	César	
o	que	é	de	César	e	a	Deus	o	que	é	

de	Deus.	 Mateus	22.20,21



-Em	seu	ministério,	não	visava	
aperfeiçoar		as	pessoas	de	fora	para	
dentro	(cultural|moral),	mas	sim	
transformar	as	pessoas	de	dentro	

para	fora	– mudança	espiritual	que	se	
manifesta	exteriormente	



1º	Princípio:	Padrão	Universal
Submissão



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.13.1



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.

1Pe.2.13,14a



Lembre	a	todos	que	se	sujeitem	
aos	governantes	e	às	autoridades,	
sejam	obedientes,	estejam	sempre	
prontos	a	fazer	tudo	o	que	é	bom,	

Tito3.1



"O grande propósito da minha existência
parlamentar [é a abolição do tráfico de
escravos]... Diante dessa grande causa, todas
as outras se tornam menores ante os meus
olhos, e devo dizer que a certeza de que aqui
estou no lugar certo contribui grandemente
para o prazer com o qual me esforço em
defendê-la. WilliamWilberforce.



Se	agradou	a	Deus	me	honrar	até	
aqui,	que	eu	seja	o	instrumento	para	

deter	tamanho	aumento	da	
perversidade	e	crueldade	como	nunca	

antes	um	país	cristão	havia	sido	
ultrajado."



1º	Princípio:	Padrão	Universal	
Exceção



O	rei	do	Egito	ordenou	às	parteiras	dos	
hebreus,	que	se	chamavam	Sifrá e	Puá:
“Quando	vocês	ajudarem	as	hebréias a	
dar	à	luz,	verifiquem	se	é	menino.	Se	
for,	matem-no; se	for	menina,	deixem-

na	viver”.
Exôdo 1.15,16



Todavia,	as	parteiras	temeram	a	
Deus	e	não	obedeceram	às	

ordens	do	rei	do	Egito;	deixaram	
viver	os	meninos.

Exôdo 1.17



Todavia,	as	parteiras	temeram	a	
Deus e	não	obedeceram	às	

ordens	do	rei	do	Egito;	deixaram	
viver	os	meninos.

Exôdo 1.17



Todos	os	supervisores	reais,	os	prefeitos,	os	
sátrapas,	os	conselheiros	e	os	governadores	
concordaram	em	que	o	rei	deve	emitir	um	
decreto	ordenando	que	todo	aquele	que	

orar	a	qualquer	deus	ou	a	qualquer	homem	
nos	próximos	trinta	dias,	exceto	a	ti,	ó	rei,	

seja	atirado	na	cova	dos	leões.
Daniel	6.7



Quando	Daniel	soube	que	o	decreto	tinha	
sido	publicado,	foi	para	casa,	para	o	seu	
quarto,	no	andar	de	cima,	onde	as	janelas	

davam	para	Jerusalém	e	ali	fez	o	que	
costumava	fazer:	três	vezes	por	dia	ele	se	
ajoelhava	e	orava,	agradecendo	ao	seu	

Deus.
Daniel	6.10



Quando	ia	se	aproximando	da	
cova,	chamou	Daniel	com	voz	que	
revelava	aflição:	“Daniel,	servo	do	
Deus	vivo,	será	que	o	seu	Deus,	a	
quem	você	serve	continuamente,	

pôde	livrá-lo	dos	leões?”Daniel	6.20



respondeu:	
Ó	rei,	vive	para	sempre!”

Daniel	6.21



Então,	chamando-os	
novamente,	ordenaram-lhes	

que	não	falassem	nem	
ensinassem	em	nome	de	Jesus.”

Atos	4.18



Mas	Pedro	e	João	responderam:	
Julguem	os	senhores	mesmos	se	

é	justo	aos	olhos	de	Deus	
obedecer	aos	senhores	

e	não	a	Deus.
Atos	4.19



Pois	não	podemos	deixar	
de	falar	do	que	vimos	e	

ouvimos.

Atos	4.20



2º	Princípio:	Propósito	Universal
Autoridade	civil	está	a	serviço	de	Deus



A	-Autoridade	civil	foi	instituída	por	
Deus	



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 13.1b



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 13.1c



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.	13.2



“Você	se	nega	a	falar	comigo?”,	
disse	Pilatos.	“Não	sabe	que	eu	

tenho	autoridade para	libertá-lo	e	
para	crucificá-lo?”	

João	19.10



Jesus	respondeu:	“Não	terias	nenhuma	
autoridade	sobre	mim,	se	esta	não	te	
fosse	dada	de	cima.	Por	isso,	aquele	
que	me	entregou	a	ti	é	culpado	de	um	

pecado	maior”.	

João	19.11



Antes	de	tudo,	recomendo	que	se	
façam	súplicas,	orações,	

intercessões	e	ações	de	graças	por	
todos	os	homens;

1	Timóteo	2.1



pelos	reis	e	por	todos	os	que	
exercem	autoridade,	para	que	
tenhamos	uma	vida	tranqüila e	
pacífica,	com	toda	a	piedade	e	

dignidade.
1	Timóteo	2.2	



B- A	resistência	à	autoridade	civil	é	
rebelião	contra	Deus	



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.	13.2a



e	eles	se	insurgiram	contra	Moisés.	
Com	eles	estavam	duzentos	e	

cinquenta	israelitas,	líderes	bem	
conhecidos	na	comunidade	e	que	
haviam	sido	nomeados	membros	

do	concílio. Números	16.2



É	contra	o	Senhor	que	você	e	todos	
os	seus	seguidores	se	ajuntaram!	
Quem	é	Arão,	para	que	se	queixem	

contra	ele?

Números	16.11



e	a	terra	abriu	a	sua	boca	e	os	
engoliu	juntamente	com	suas	

famílias,	com	todos	os	seguidores	
de	Corá	e	com	todos	os	seus	bens.

Números	16.	32



C- Quem	resiste	à	autoridade	civil	
será	penalizado	



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.	13.2b



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
Romanos	13.4c



D- A	autoridade	civil	serve	para	
restringir	o	mal	



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.
Romanos	13.3a



Quando	os	crimes	não	são	
castigados	logo,	o	coração	do	

homem	se	enche	de	planos	para	
fazer	o	mal.

Eclesiastes	8.11



E- A	autoridade	civil	serve	para	
promover	o	bem	



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.
Romanos	13.3b



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.
Romanos	13.4a



F- A	autoridade	civil	serve	para	punir	
o	mal



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.
Romanos	13.4a



Se,	de	fato,	sou	culpado	de	ter	feito	algo	
que	mereça	pena	de	morte,	não	me	
recuso	a	morrer.	Mas	se	as	acusações	
feitas	contra	mim	por	estes	judeus	não	
são	verdadeiras,	ninguém	tem	o	direito	
de	me	entregar	a	eles.	Apelo	para	César!

Atos	25.11



G- deve	ser	respeitada	por	uma	
questão	de	consciência	



Portanto,	é	necessário	que	sejamos	
submissos	às	autoridades,	não	

apenas	por	causa	da	possibilidade	
de	uma	punição,	mas	também	por	

questão	de	consciência.
Romanos	13.5



Conclusão



Carta	a	Diogneto:	
Referência	aos	cristãos	

Foi		um	tutor	do imperador	Marco	
Aurélio



Habitam	em	suas	pátrias,	mas	como	de	
passagem;	têm	tudo	em	comum	como	
os	outros	cidadãos,	mas	tudo	suportam	
como	se	não	tivessem	pátria.	
Todo	país	estrangeiro	é	sua	pátria	e	
toda	pátria	é	para	eles	terra	estrangeira.



Casam-se	como	toda	gente	e	criam	seus	
filhos,	mas	não	rejeitam	os	recém-
nascidos.	Têm	em	comum	a	mesa,	não	o	
leito.	São	de	carne,	porém,	não	vivem	
segundo	a	carne.	Moram	na	terra,	mas	
sua	cidade	é	no	céu.	



Obedecem	às	leis	estabelecidas,	mas	
com	seu	gênero	de	vida	superam	as	leis.	
Amam	a	todos	e	por	todos	são	
perseguidos.	Condenam-nos	sem	os	
conhecerem;	entregues	à	morte,	dão	a	
vida.	



São	pobres,	mas	enriquecem	a	muitos;	
tudo	lhes	falta	e	vivem	na	abundância.	
São	desprezados,	mas	no	meio	dos	
opróbrios	enchem-se	de	glória;	são	
caluniados,	mas	transparece	o	
testemunho	de	sua	justiça.	



Amaldiçoam-nos	e	eles	abençoam.	
Sofrem	afrontas	e	pagam	com	honras.	
Praticam	o	bem	e	são	castigados	como	
malfeitores;	ao	serem	punidos,	
alegram-se	como	se	lhes	dessem	a	vida.	


