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Tema: Vida e Propósitos

ELI, UM SACERDOTE SEM AUTORIDADE

O QUE É AUTORIDADE?
Segundo o dicionário Aurélio,
autoridade significa direito ou poder de
fazer-se obedecer, dar ordens, tomar
decisões, agir, aquele que tem esse
direito ou poder, influência e prestígio.
A autoridade é exercida em vários
âmbitos da vida, ou seja; ele se
apresenta no vínculo familiar, na área
profissional, espiritual e na área social.
Na área social a autoridade é
constituída pelo próprio povo através
do voto, tendo como exemplos
os prefeitos, governadores e a
autoridade máxima sobre a nação
que é o Presidente da República, ou
pode ser constituída através de provas de
capacidade, que seria o caso de delegados
de polícia, juízes, etc.
De forma semelhante ocorre na vida
profissional, a autoridade geralmente é
constituída por sua capacidade de gestão
sobre determinado departamento ou
assunto, dando-lhe condições de passar
ordens e tomar decisões.
No vínculo familiar, a autoridade é
representada pelos pais diante dos filhos, eles
tem a função de ensinar, corrigir e amar os
filhos, sendo que através da própria palavra
de Deus, os filhos devem honrar seus pais,
isso significa que devem respeitá-los como
pais e autoridades. O marido deve exercer
a autoridade sobre a esposa, não de forma
machista e desiquilibrada, mas como alguém
que chama a responsabilidade dentro do seu

lar para zelar pela integridade física, moral e
espiritual de sua família, sempre respeitando
os limites do convívio familiar.
Na vida espiritual, temos que respeitar as
autoridades eclesiásticas instituídas por Deus
que é nossa autoridade máxima, porém, esse
respeito aos líderes espirituais se limita a
forma como ele conduz o povo a submissão
da autoridade de Deus, da sua palavra e do
Senhor Jesus, isto significa que a autoridade
dos homens levantados por Deus, está
atrelada a forma como ele apresenta aos
liderados o respeito a excelência de Deus.
A autoridade se difere do autoritarismo,
pois quem tem autoridade, o tem pelo fato da
confiança e da demonstração de capacidade,
já o autoritarismo está atrelado a forma
imposta ou truculento de se tentar ganhar o
respeito das pessoas
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