
2. As razões de Deus para colocar (ou permitir) 
certas pessoas em certas posições não nos foram 
reveladas.
3. Nunca saberemos com certeza como seria o 
cenário nacional se pessoas diferentes tivessem 
sido levadas ao poder. Um corrupto só é conhecido 
quando pego.
4. Um pecado nunca justi�ca outro. O pecado da 
corrupção não justi�ca o pecado da 
insubordinação.

Diluídos tais dilemas precisamos constatar 
que, no Brasil, Deus tem levantado autoridades 
que têm punido autoridades desviadas com uma 
intensidade sem precedentes na história. Temos 
sabido mais pois tem se descoberto e punido com 
mais frequência. Deus seja louvado por isso, pois o 
crédito é dele.

Assim, ao invés de sucumbirmos à tentação 
de colocar Deus e Sua Palavra em cheque, devemos 
praticar com mais seriedade e intensidade o que 
nosso Deus nos comanda neste particular:

"Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática 
de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, 
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de 
todos os que se acham investidos de autoridade, 
para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda 
piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de 
Deus, nosso Salvador" (1Tm 2:1-3).

"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. De modo que aquele que se opõe à 
autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que 
resistem trarão sobre si mesmos condenação." (Rm 
13:1-2)

À luz do que temos acompanhado no nosso país 
nestes últimos anos, esta porção da Palavra de Deus 
seguramente nos impõe grandes di�culdades de 
entendimento e desa�os ainda maiores de 
obediência. Nós que cremos na Bíblia sabemos que 
as autoridades do Brasil não são exceção: foram 
instituídas por Deus conforme o texto sagrado 
ensina, e uma eventual rebeldia da nossa parte trará 
os juízos inerentes conforme advertência do mesmo 
texto.

Como podemos compreender tais verdades 
diante dos males que tantos nestas posições de 
autoridade têm causado à nação? Será que Deus tem 
errado nas Suas escolhas? Será que o grande culpado 
dos males da nação é o próprio Deus? Será que há 
alguma alternativa para conciliar o caos moral das 
autoridades nacionais e a responsabilidade de Deus 
neste cenário? Será que é razoável continuarmos 
submissos a essas pessoas tão corruptas, mentirosas 
e sem escrúpulos?

Tais dilemas tendem a se diluir diante de quatro 
constatações importantes:
1. Qualquer que seja a posição de autoridade, esta 
nunca será ocupadas por alguém 100% íntegro, 
100% justo e infalível simplesmente por que este 
tipo de ser humano não existe (Rm 3:10-18).
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