4º Trimestre de 2018: As viagens missionárias de Paulo

LIÇÃO 9

UMA VIAGEM A CORINTO

#conectou?

Entendendo o que é autoridade

Paulo precisou em sua viagem a Corinto se encontrar com
Gálio, um prôconsul, ou seja um governador de província.
A Bíblia trata sobre autoridades, entendamos o que significa.
Segundo o dicionário Aurélio, autoridade significa: Direito
ou pode de fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir.
A Bíblia usa inúmeras vezes a palavra autoridade, que vem
do termo exousia, que significa poder legítimo, real e desimpedido de agir, possuir, controlar, etc.
É interessante saber que na Bíblia autoridade vem acompanhado da legitimidade, isso quer dizer que todos tem algum tipo de poder para decidir ou mandar deve estar nesta
posição de forma honesta e transparente.
Temos alguns tipos de autoridades, veja:

Autoridade de Deus

Diz respeito a sua Soberania sobre todas as coisas, o seu
domínio universal sobre tudo e todos. No Antigo Testamento
os representantes desta autoridade de Deus, estava sobre os
profetas, sacerdotes e reis.
“E disse: Ah! Senhor, Deus de nossos pais, porventura não
és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os
reinos das gentes, e na tua mão há força e poder e não há
quem te possa resistir”, 2Cr 20.6.

Autoridade de Jesus Cristo

de Deus. O próprio Pai delegou ao Filho toda autoridade.
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado
todo o poder no céu e na terra”, Mt 28.18.
Dentro de sua ampla autoridade, uma que chama a atenção é que Jesus julgará as nações.
“Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no
seu reino”, 2Tm 4.1.

Autoridade Apostólica

A autoridade dos apóstolos foi confirmada através do
próprio Senhor Jesus, para dar continuidade ao projeto de
salvação a toda humanidade.
“Disse-lhes, pois Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós”,
Jo 20.21.

Autoridade Governamental

Os governadores seculares também tem autoridade permitida por Deus para fazer com que os cidadãos cumpram
a lei, e que não haja desordem na sociedade.
“Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se
de cima te não fosse dado; mas aquele que me entregou a
ti maior pecado tem”, Jo 19.11.

A Autoridade do Senhor Jesus é igualmente soberano ao
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