Autoridade Espiritual
Tema Bíblico estudado no dia 18 de Dezembro – 2014. Tema definido por meio de Enquete
(disponibilizada todas as semanas) no site www.gracajovem.com.br, acesse para votar.

Temos vivido um tempo caracterizado por um espírito de desobediência, de falta de
submissão. Na família, na escola, no trânsito, as pessoas não querem obedecer ás leis e não
se submetem ás autoridades. Nós cristãos, precisamos ser sal e luz também nisso: sendo
obedientes ás leis e às autoridades, nosso testemunho alcançará muitas pessoas. Há
cristãos abençoadíssimos, homens e mulheres de Deus que acabam manchando seus
testemunhos por não terem aprendido os princípios bíblicos sobre autoridade espiritual.
Trabalham tanto na obra do Senhor Jesus e numa atitude impensada contra a autoridade,
jogam por terra anos de bom serviço prestados ao Senhor. Alguns se transferem de Igreja
em Igreja, sempre mostrando insatisfação com a autoridade constituída sobre suas vidas.
Os líderes, jovens, pastores, obreiros, ministros, evangelistas, são muito tentados nessa
área: O diabo sabe que se conseguir fazê‐los se rebelarem contra a autoridade espiritual
destruirá a ministério deles, pois eles perderão a unção que receberam. O objetivo
principal desse estudo é o de nos fazer aprender os princípios bíblicos sobre a "autoridade
espiritual" para que não nos tornemos iguais a esta geração perversa presente no mundo
de hoje.
"A unção que você respeita você atrai" ‐ Quando respeitamos a unção (capacidade dada
por Deus para fazer algo) de alguém, podemos atrair essa unção sobre as nossas vidas. O
contrário também é verdade: se desprezamos a unção que alguém possui, nunca seremos
capazes de fazer aquilo que essa pessoa faz.
A autoridade espiritual é uma pessoa revestida por Deus para cumprir uma determinada
missão. Portanto, podemos dizer que a autoridade espiritual é uma delegação de Deus, ou
seja, ninguém é autoridade espiritual por si mesmo, mas é Deus quem levanta a autoridade
espiritual. (Efésios 4.11; I Corintios 12.18).
Ninguém pode se tornar autoridade espiritual se não reconhecer a Autoridade maior, que é
Deus. Josué, o sucessor de Moisés, é um dos grandes exemplos bíblicos sobre autoridade
espiritual. Por favor, leia o texto de Êxodo 17.9,10.
Vejamos 4 atitudes práticas de Josué que fizeram com que ele recebesse a unção de liderar
que estava sobre Moisés:
Quando nos submetemos as autoridades recebemos a colheita do que plantamos em
forma de:

1. Grandes Vitórias (Êxodo 17.13);
2. Ver a Glória de Deus (Êxodo 24.14‐17);
3. Receber algo especial (Deuteronômio 34.9b);
4. Receber algum nível de autoridade (autoridade menor, autoridade igual ou autoridade
maior) (Deuteronômio 34.10).
"Deus perdoa pecados contra a Sua santidade, mas não há relato bíblico de Deus ter
perdoado pecados contra a Sua autoridade."
Por favor, leia a história de Corá, Datã e Abirão em Números 16.1‐50.
Algumas questões importantes sobre autoridade espiritual:
1. Ninguém pode se tornar uma autoridade espiritual se não se submeter por algum tempo
a outra autoridade; Jesus se submeteu a João Batista para ser batizazzzzzzzzdo por ele
(Mateus 3.13‐17), Moisés se submeteu ao seu sogro Jetro (Êxodo 6.1), Abraão se submeteu
a Melquisedeque (Hebreus 7.1‐3);
2. O erro de uma autoridade espiritual não lhe dá direito de se rebelar contra ela. Saul
perseguiu Davi para matá‐lo durante 10 anos. Quando Davi teve a oportunidade de matar
Saul, não o fez por respeito à sua autoridade. (I Samuel 24.1‐22);
3. A desobediência será sujeita á punição. (Deuteronômio 3.23‐29);
4. Só uma pessoa ignorante repreende uma autoridade espiritual. Pedro repreendeu Jesus
quando Jesus disse que iria para a cruz e foi chamado de "Satanás" (Mateus 16.21‐23);
5. Até o Diabo reconhece autoridade espiritual; (Quando uns exorcistas judeus estavam
tentando expulsar demônios, em Atos 19‐13‐17, veja o que os demônios disseram);
6. Quem aprende a se submeter às autoridades na terra não terá dificuldade de se
submeter a Deus (Josué 24.15).
As funções da autoridade espiritual:
1. Proteção;
2. Propósito;
3. Promoção;
4. Lei;
5. Ordem;
6. Coesão;
7. Liderança.
"A maior autoridade espiritual na terra é o pastor."
Em Mateus 25.33, Jesus disse que quando o Filho do Homem vier em Sua Glória, Ele
"...porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda." Essa é a chave da qual falei no
início do estudo: a diferença entre a ovelha e o bode é uma questão de obediência, de
submissão. Pastores erram, ovelhas erram. Mas desprezar os princípios bíblicos sobre a
questão da autoridade espiritual é errar duas vezes.
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