
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmos 73:23-25 
Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me 
guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu 
no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. 
 
Hebreus 13:7 
Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, 
considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 
 
Hebreus 13:17 
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois velam por vossa 
alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não 
gemendo; porque isto não aproveita a vós outros. 

 
A ENERGIA VEM DE FORA 
Quem lidera você? 
Mesmo que você seja um empresário, dono do seu negócio ou um profissional liberal, sempre é 
necessário recebermos de fora conhecimento, instrução, visão. 
 
Este é um princípio divino, algo elementar do mundo espiritual; só tem autoridade quem está 
debaixo de autoridade. Reconhecer humildemente que alguém tem níveis de autoridade sobre 
nossa vida é fundamental! 
 

Mateus 8:8-10 
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. 

 
Seguir fielmente a autoridade da Palavra, do Corpo e da Cruz é vida e vitória para todos nós. 
 

Mateus 28:18 
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no 
céu e na terra. 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

PRECISAMOS SER GUIADOS  
PRECISAMOS DE AUTORIDADES SOBRE NÓS 
 
Como você lida com autoridade?  
Você se submete ou isso lhe parece humilhante, retrogrado, religioso? 
 
O Centurião disse a Jesus: “...eu também estou sujeito a autoridade”. 
Se estivermos debaixo de autoridade, liderados, poderemos fluir em liderança. 
Se temos nutrientes para nós, teremos para outros. 



O SOL É UM FILTRO 
Assim como o sol funciona como um filtro físico que dosa a energia que vem de Deus para 
a natureza, as autoridades que foram constituídas pelo Senhor são canais que distribuem 
instruções e porções de vida. 
 
Os pais têm autoridade sobre os filhos; os filhos que se submetem recebem benção e prosperam. 
O marido tem autoridade como sacerdote sobre seu casamento; reconhecer isso traz bençãos 
para o casal. A esposa tem autoridade em inúmeras instâncias do casamento e da casa; quando 
isso é uma realidade o casal flui bem, tem harmonia. O professor, o ascensorista, o médico ou 
outros profissionais são autoridades sobre nós em diversas instâncias. O guarda de trânsito, o 
sinal, a placa, a lei ou as leis tácitas... tudo pode ser reconhecido como instâncias ou manifestações 
de autoridade. 
 
As autoridades são para nos proteger, não para nos impor. Ao nos submetermos a elas, 
recebemos porções de bençãos e proteção. 
 

Romanos 13:1-7 
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.  
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, 
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.  
É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da 
punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais 
tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, constantemente, a este 
serviço. Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. 
 
Provérbios 8:14-16 
Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o Entendimento, minha é a 
fortaleza. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por 
meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. 

 
Se uma pessoa não respeita o sinal, não considera a instrução do simples ascensorista, também 
será desrespeitosa com inúmeras outras pessoas e em outras circunstâncias se rebelará, fazendo 
o que bem entende ou o que lhe é conveniente. Esse espírito de “faço do meu jeito” foi plantado 
pelo maligno no Éden e pode ser visto em tudo que é das trevas. 
 
Quais são as autoridades que Deus permite sobre a sua vida? 
Como você se comporta em relação a elas? Ou você é independente em tudo? 
 
Ao nos vincularmos a um professor, a um mestre, recebemos ensino, graça, sabedoria e 
autoridade para prosperar mais ainda!  
Ao nos vincularmos ao chefe no trabalho, com lealdade, fidelidade e dedicação, abrimos 
caminhos para o crescimento.  
Ao nos vincularmos aos pastores e líderes da igreja local, recebemos autoridade para prosperar 
e cobertura, proteção, e temos caminhos aplainados diante do Senhor.  
Ao nos vincularmos à família ou aos irmãos, reconhecendo que não pertencemos a nós mesmos, 
mas, ao Corpo de Cristo, somos edificados. 
 
As oportunidades da vida aparecem para aqueles que estão vinculados a pessoas idôneas, 
de autoridade, pessoas que também estão debaixo de autoridade. 
 
Você já tinha prestado atenção a essa verdade espiritual? 
Você concorda ou tem alguma restrição a esse princípio? 



 
O QUE NOS DIFICULTA A SUBMISSÃO 
Preste atenção nas experiências que você teve em família, na infância, com as autoridades que 
atuaram sobre você. Essas experiências podem apontar para alguma dificuldade em submissão 
aos outros. 
Preste atenção também na presença ou ausência de ensino e experiências em uma vida de 
interdependência. Se você recebeu ensino e colheu frutos de submissão a autoridades, terá mais 
facilidade em viver assim, se não recebeu, precisa receber ou terá dificuldades com isso por toda 
a vida e colherá os frutos desse padrão e das escolhas. 
 
TEMER 
Entenda a palavra “temer” como; submeter-se honrosamente, dependente, humilde, 
reconhecendo a fonte! 

 
Salmos 25:14 
A intimidade do SENHOR é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer 
a sua aliança. 
 
Salmos 34:9 
Temei o SENHOR, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 
 
Salmos 34:7 
O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 
 

 
 
As quatro perguntas da lição: 
 

1. Quais são os líderes que você reconhece na sua vida? 
2. Como você se comporta em relação a eles? 
3. Você já tinha prestado atenção a essa verdade espiritual? Concorda ou tem alguma 

restrição ao que está sendo ensinado? 
4. Quais passos concretos você decide tomar na sua vida depois desse estudo? 
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