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Aula 01: "Atuando sob a visão de uma autoridade" 

Rev. Mark Shutes. Traduzido por Juliany F. Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Para receber a autoridade, você deve estar debaixo de 

uma autoridade. 

 Há segurança e conforto sob uma autoridade. 

 Deve ser uma alegria para o seu líder prestar contas a 

Deus sobre você (Hebreus 13:17). 

 Fortalecer o seu líder te fortalecerá. 

 

Atuando  debaixo de uma autoridade 

 Não se trata apenas sobre submissão. 

 Trata-se de trabalhar e atuar sob a autoridade de outra 

pessoa. 

Dê a alguém a autoridade sobre um setor de sua vida 

 Pode ser um alívio para o estresse. 

 Permitir que alguém tome as decisões também coloca a 

responsabilidade sobre eles se algo der errado. 

 Nossa cultura sugere que você é fraco se permite que 

alguém tenha o controle de algo de sua vida. 

 O mundo está no caos porque as pessoas se recusam a 

permitir que alguém gerencie qualquer coisa deles. 

 As pessoas perdem seus empregos porque não se 

submetem aos seus patrões. 

 Casamentos são arruinados porque as esposas não se 

submetem a seus maridos e seus maridos não se 

submetem a Deus. 

 Os cristãos se desviam porque eles não se submetem a 

Deus. 

 Na vida, você sempre terá um patrão 

 Você nunca é o primeiro na linha de autoridade quando 

se trata de trabalhar no mundo profissional ou em uma 

igreja. 

 O professor da escola dominical presta contas ao diretor 

da escola dominical. O Diretor presta conta aos anciãos, 
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e os anciãos ao Bispo. O Bispo presta conta ao 

presidente da obra, e se você for o líder até da cadeia 

de comando, você vai ter que prestar contas com Deus. 

 Se você é incapaz de aceitar um superior em sua vida, 

como você pode ver acima, você nunca vai ser bem 

sucedido no ministério ou como um cristão. 

Para receber a autoridade, você deve estar debaixo de 

uma autoridade 

 Pense sobre a estrutura militar por um minuto: 

Se um general pedir a um soldado para dizer ao major 

que ele tem que se reportar ao gabinete do general, o 

major faria isso? Naturalmente que sim, pois o pedido 

veio do general. 

 

Agora, se o soldado fosse até o major e começasse a 

dar ordens, o major daria ouvidos? Não, porque o 

soldado não tem nenhuma autoridade, salvo se ele 

estiver fazendo o trabalho em nome de alguém com 

autoridade. 

 

Nossa autoridade no mundo espiritual é perdida se não 

estamos sob a autoridade de nossos líderes e se eles 

não estão sob a autoridade de seus líderes. 

Submissão é um ato voluntário 

 Não é forçado; você deve ser submisso. 

 Você tem que permitir Deus escolher seus líderes e 

também submeter-se a eles. 

Como posso obter autoridade espiritual? 

 Você recebe a autoridade de sua vida de oração e do 

seu caminhar com Deus. 

 Você também receberá autoridade do ancião ou do 

bispo que está acima de você. 

 A idéia de obter um pouco da autoridade de alguém 

pode parecer um pouco estranha, mas pense sobre o 

Espírito Santo. Quando Deus coloca o Espírito Santo em 

você, a Bíblia diz que você recebe poder do "Alto". 

Aquele pouco de autoridade e poder é um manto que 

Deus coloca dentro de você. 
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NOTAS: É interessante notar que ninguém nunca recebeu o 

Espírito Santo gritando e dizendo Seus atributos  para 

Deus. 

 As pessoas recebem o Espírito Santo quando eles 

pedem a adoram a Deus. 

 Se você quer um pouco da autoridade do ancião ou do 

bispo, atenda as necessidades deles. 

 Eliseu aprendeu que ele precisava servir a Elias para 

ganhar a capa. 

O que é um manto espiritual? 

 Na Bíblia, o manto se refere a uma capa ou manta que 

era utilizada para se aquecer. O manto era basicamente 

um cobertor. 

 Utilizando o mesmo princípio de "algo que cobre" , você 

pode entender por que ele também foi usado para 

descrever uma cobertura espiritual. 

 O manto era geralmente usado para descrever uma 

unção e autoridade espiritual. 

 O grande exemplo na Bíblia é quando o manto caiu de 

Elias para Eliseu. 

Elias era um profeta em Israel e Eliseu era seu 

aprendiz 

 Eliseu ministrava a Elias (observe que Eliseu podia 

ministrar a Elias ). 

 Elias ensinou Eliseu e aprendeu os caminhos de Deus. 

 O profeta Eliseu percebeu que o tempo do profeta 

estava se acabando e que queria a autoridade espiritual 

dele. 

 Elias disse a Eliseu para partir, mas ele se recusou. 

Enquanto Eliseu esperava Deus levar Elias, o profeta 

continuou a servir ao homem de Deus. 

 A obstinação do Eliseu finalmente conseguiu o melhor 

de Elias, e perguntou-lhe: "O que você quer de mim 

antes de eu partir?"  Eliseu disse que ele queria uma 

porção dobrada do Espírito de Elias. Quando Eliseu 

pegou o manto, foi-lhe concedida a unção de realizar o 

dobro dos muitos milagres que Elias havia feito. 
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NOTAS: João Batista disse que após ele havia de vir alguém 

cujas sandálias ele era indigno para carregar (Mateus 

3:11) 

 Nos tempos atuais, essa passagem não faz um monte 

de sentido. 

 Por que o trabalho degradante de levar as sandálias 

sujas de alguém é algo que não somos dignos de fazer? 

Isso parece o único trabalho que somos dignos de fazer. 

Eu diria a você que o ato de tirar-lhe os sapatos dos pés 

de Jesus é servir a Ele. O que João Batista estava 

realmente dizendo é, "Você não é digno de ter Sua 

autoridade".  

Exaltar seus líderes é apenas outra maneira de tornar-

se mais forte 

 Se o meu pastor estiver fraco e eu ainda tomar uma 

porção da autoridade dele, isso não será  bom. 

 Você acredita que você pode exaltar alguém ao orar por 

eles e seus espíritos serão abençoados? 

 A maioria das pessoas não percebem que o contrário 

também é possível. 

 Quando você critica o homem de Deus, você está dando 

ao diabo uma forma de ataque. 

 Não seja a razão pela qual a liderança seja atacada. 

É interessante ver como muitos filhos de pregadores 

acabam ingressando no ministério 

 Por que você acha que é assim? É porque eles estão 

servindo a um homem ou uma mulher de Deus? 

 Mesmo que o seu pastor seja o pai deles, Deus ainda 

está vinculado por Sua Palavra em passar adiante o 

manto/capa. 

Sua vara e o seu cajado 

Salmos 23 (KJA). "O Senhor é meu pastor, nada me 

falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas 

tranqüilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-

me nos caminhos da justiça por amor do seu Nome. Ainda 

que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei 

mal algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado 

me protegem.(ndlt : consolam). Tu prepararás um banquete 

para mim na presença dos meus inimigos; me honrarás, a 

felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão 
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todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor 

por dias sem fim." 

 O que significa quando diz "a tua vara e o teu cajado me 

consolam" ? Seu cajado é uma forma de apoio, mas a 

vara era uma forma de repreensão. 

 Davi encontrou conforto em saber que Deus não o 

apoiou quando ele precisou, mas também o corrigiu 

quando ele necessitou. Deus quer que nós gostemos de 

correção. 

 Se você está realmente trabalhando sob a autoridade 

de liderança e é submisso a eles, eles podem orientar e 

corrigir que você vai encontrar conforto em saber que 

eles estão lá para ajudá-lo a se tornar uma pessoa 

melhor. 

A Bíblia diz que deve ser uma alegria para o seu líder 

dizer a Deus que pode contar com você  

Hebreus 13:17(KJA). "Sede obedientes aos vossos 

líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. 

Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de 

seus atos; para que ministrem com alegria e não 

murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não 

seria proveitoso para vós". 

 

Observe que nesta vida, e depois desta vida, você vai 

ser abençoado ou amaldiçoado com base em como você 

trata a sua liderança. Eu quero que o meu pastor e minha 

liderança fiquem alegres em prestar conta de minhas 

ações. 

 

 

GABARITO:  C, B, D, A, B 
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Definição de trabalhar sob uma autoridade. 

II.  Dê exemplo de alguma autoridade sobre um setor de sua 

vida. 

III. Para receber a autoridade, você deve estar debaixo de uma 

autoridade. 

IV. Submissão é um ato voluntário. 

V. Como posso obter autoridade espiritual? 

VI. Ninguém nunca recebeu o Espírito Santo gritando e dizendo 

os atributos para Deus. 

VII. O que é um manto espiritual? 

VIII. Elias era um profeta em Israel e Eliseu era seu aprendiz. 

IX. João Batista. 

X. Exaltando seu líder. 

XI. Sua vara e o seu cajado. 

XII. A Bíblia diz que deve ser uma alegria para o seu líder dizer a 

Deus que pode contar com você. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. O que significa trabalhar debaixo de autoridade? 

a. Dar conta de seu líder ao Senhor. 

b. Aliviar o estresse deles. 

c. Trabalhar e atuar sob a autoridade de outra pessoa. 

d. Permitir que a figura de uma autoridade gerencie 

sua vida. 

 

2. Qual das seguintes afirmações é FALSA? 

a. Para receber a autoridade, você deve estar debaixo 

de uma autoridade. 

b. O Espírito Santo pode ser recebido ao falar 

negativamente com Deus. 

c. Seu líder deve dar conta de você. 

d. Submissão é um ato voluntário. 

 

3. Qual das afirmações abaixo não é um método de receber 

autoridade espiritual? 

a. Receber através de um ancião ou bispo. 

b. Uma boa vida de oração e caminhada com Deus. 

c. Ser submisso seja quem for a sua autoridade. 

d. Pedir a Deus por uma posição de liderança. 

 

4. O que é um manto espiritual? 

a. Uma unção ou autoridade espiritual. 

b. Uma oração do cobertor. 

c. Uma capa ou roupa utilizada para aquecer. 

d. O lugar onde você deixa a sua Bíblia. 

 

5. Qual destas é uma razão pela qual devemos exaltar nossos 

líderes? 

a. Queremos estar um dia no lugar deles. 

b. Isto irá fortalecê-los, assim como os que estão 

debaixo deles. 

c. Porque eles estão cometendo erros. 

d. Para ganhar o favor de eles. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Qual ponto em que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


