
 
 
O GOVERNO DE JESUS SOBRE A VIDA DE UMA PESSOA IMPLICA NA 

AUTORIDADE DA PALAVRA 
AUTORIDADE DO CORPO 
AUTORIDADE DA CRUZ 

 
É completamente duvidoso pensar que qualquer homem possa ser 
salvo por ter vindo a Cristo para obter auxílio,  
mas sem intenção de obedecer-lhe. 
A.W.Tozer 

 
É o quebrantamento que abre portas para os moveres de Deus na nossa vida. 

 
JESUS É A AUTORIDADE 
Provérbios 20:8 
8 Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa 
todo mal. 

 
 
AUTORIDADE DA PALAVRA 
 

A Palavra de Deus é suficiente. 
Suficiente para tudo. 
Suficiente. 
Deus sempre tem a resposta. 
 
TUDO QUE FOI ESCRITO! 
Romanos 15:4 
4 Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de 
que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 
 
 
 
 
 

 



AUTORIDADE DO CORPO 
 

Deus deu autoridade aos pastores, presbíteros, líderes da Igreja. 
 
2 Coríntios 10:8 
8 Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual 
o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me 
envergonharei, 
 
Efésios 5:21 
21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 
 

AUTORIDADE DA CRUZ 
 

Na maioria das vezes, tomar a cruz significa forçar nossa natureza a se submeter 
e obedecer ao que Jesus ordenou. 
O que Ele ordenou mesmo? 
 
Gálatas 6:14 
14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus 
Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. 
 
 

 
Deus está no absoluto governo de todas as coisas da nossa vida, família, sociedade, 
nação, mundo, universo... 
Só estamos preocupados, aflitos e não poucas vezes, angustiados, porque não vemos as 
coisas. 
Estamos, facilmente, em lugares baixos, suplantados, atarefados, abafados, cansados, 
desanimados... 
 
Se subirmos para os lugares altos da intimidade com o Pai, Ele nos mostrará tudo, 
veremos cada passo da estrada, as montanhas e o que há do outro lado! 
 
RECONHECER AUTORIDADE nos eleva para essa instância identificada e honrada 
 
SANTIFICAI-VOS 
Intimidade com Deus traz santidade, que gera autoridade, que produz frutificação. 
 
NA MATURIDADE RECONHECEMOS AUTORIDADE E RECEBEMOS AUTORIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A AUTORIDADE DA PALAVRA 
AUTORIDADE DO CORPO 
AUTORIDADE DA CRUZ 
 
Esses são três fundamentos da vida de alguém que decide mesmo ser um discípulo de 
Cristo. Lembre-se de que não há vida eterna, não O seguiremos por toda a eternidade, 
se não negarmos a nós mesmos, e tomarmos a cruz.  
 
Precisamos ser discípulos verdadeiros.  
 

Lucas 14:25 a 27  
25 Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse:  
26 Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe", e mulher, e 
filhos, e irmãos, e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu 
discípulo.  
27 E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser 
meu discípulo. 

 
 
1. A AUTORIDADE DA PALAVRA 
Decido firmemente que na minha vida a autoridade máxima para qualquer assunto é o 
que está escrito nos decretos eternos de Deus. O que a Bíblia diz é a verdade de Deus e 
eu me submeto incondicionalmente! 
 
Meus pais, meus professores, meus governantes, meus pastores, meu líder discipulador, 
meu cônjuge, meus filhos... todos podem me cobrar decisões, passos, atitudes alinhadas 
com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Para me conduzir assim, preciso da 
comunhão diária com o Espírito Santo e com meus irmãos! 
 
Decido. 
Decido viver de forma intensa o que eu aprendo da Palavra. 
Decido viver os vínculos de submissão ao Corpo, às autoridades que Deus colocou na 
vida da Igreja, aos cinco ministérios, a fim de aprender a Palavra, uma vez que quero ser 
mesmo um discípulo de Jesus. 
Discipulado, relacionamento, submissão, comunhão, renúncia, Bíblia... são valores 
inegociáveis para mim. 
 
Lucas 6:46 - Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? 
João 15: 14 - Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. 
Mateus 28:18 a 20 - Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar... 
Mateus 6:31 a 33 - Buscai primeiro o Reino, não vos preocupeis, tudo lhes será 
acrescentado! 



 
TODAS AS COISAS QUE PRECISAMOS estão descritas na Bíblia! 
Qualquer assunto da vida terrena foi previsto na Palavra de Deus.  
O Senhor publicou todos os textos sagrados, inspirando 40 homens no período de 1.500 
anos, que deixaram escritos que se alinharam perfeitamente, formando o cânone.  
 
Só esse fato já é por si só uma prova da autoridade da Bíblia. Nenhum texto, escrito por 
muitas pessoas, no decorrer de um tempo tão longo, seria perfeitamente unificado. 
Somente o texto sagrado, inspirado por uma única mente, a mente de Deus! 
 
 
Assim Ele deixou registrado orientações sobre todas as coisas. Para qualquer decisão 
que precisamos tomar teremos na Bíblia um direcionamento coerente com o propósito 
eterno de Deus. Se estabelecermos que a Palavra é autoridade sobre nós, teremos 
conselho sábio e divino em todo tempo. 
 
A Bíblia é autoridade máxima sobre tudo e todos!  
Só precisamos colocar isso em prática. 
 
1 João 5:7 e 8 
7 Pois há três que dão testemunho [no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes 
três são um.  
8 E três são os que testificam na terra]: o Espírito, a água e o sangue, e os três são 
unânimes num só propósito. 
 
1 João 2:5 e 6 
5 Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido 
aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele:  
6 aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 
 
2 Pedro 1:16 
A superioridade da palavra de Deus 
 
16 Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo 
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas 
oculares da sua majestade, 
17 pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela Glória Excelsa lhe 
foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.  
18 Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte 
santo.  
19 Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, 
como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da 
alva nasça em vosso coração,  
20 sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de 
particular elucidação;  
21 porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana; entretanto, 
homens [santos] falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 
 
1 Pedro 1:22 a 25 
 
22 Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o 
amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente, 
23 pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante 
a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.  



24 Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva; seca-se a erva, 
e cai a sua flor;  
25 a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos 
foi evangelizada. 
 
Tiago 1:19 
A prática da palavra de Deus 
19 Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, 
tardio para falar, tardio para se irar. 
20 Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.  
21 Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com 
mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.  
22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a 
vós mesmos.  
23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem 
que contempla, num espelho, o seu rosto natural;  
24 pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua 
aparência.  
25 Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela 
persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-
aventurado no que realizar. 
 
Hebreus 11:1 
A natureza da fé 
1 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. 
2 Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho.  
3 Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que 
o visível veio a existir das coisas que não aparecem. 
 
Hebreus 4:12 
12 Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 
dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta 
para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 
 
2 Timóteo 2:15 
15 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 
 
Colossenses 3:16 
16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais, com gratidão, em vosso coração. 
 
Efésios 6:17 
17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus; 
 
1 Coríntios 1:18 
A mensagem da cruz 
18 Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que 
somos salvos, poder de Deus. 
 
João 17:17 
17 Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 



 
João 15:3 
3 Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado; 
 
 
João 8:51 
51 Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a 
morte, eternamente. 
 
João 1:1 
A encarnação do Verbo 
1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 
e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 4 A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. 
5 A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 
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