
Palavra e compartilhar
Meu amigo é Submisso 
Tito 3:1-2: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, este-
jam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mos-
trem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens.

Introdução 
Jesus foi obediente e submisso. Já lemos Filipenses 2, que nos diz que Ele foi submisso até a morte! 
Na última semana, lemos em Hebreus 5 que Ele foi ouvido e atendido por sua reverente submissão. 
Esta foi sua marca constante! Veja que o texto a Tito diz que essa deveria ser uma marca da igreja. Ao 
ser submissa, deveria ser obediente, benigna, verdadeira, pacífica, amável e mansa. A submissão in-
clui tudo isso. Alguém desobediente, maligno, mentiroso, briguento, antipático e irado jamais seria ca-
paz de ser submisso.

É importante quebrar o entendimento errado do que é submissão. O mundo diz que é algo pejorativo, 
subordinação escrava. Este não é o conceito bíblico! Estar submisso a alguém é reconhecer, naquela 
pessoa, a autoridade que lhe compete, e compreender que, ao se submeter a ela, cada um exercerá o 
seu papel e haverá ordem. Sem este princípio, nada jamais funcionaria propriamente.

Exemplo: Um cidadão deve ser submisso às autoridades competentes. Isso não o torna escravo de 
um juiz ou policial, mas se ele não for submisso à eles, quebrará um princípio de ordem, e uma socie-
dade funcional jamais existiria assim. Por outro lado, as autoridades estão submissas à lei. Se a que-
brarem, perdem seu direito de serem autoridades. A mesma lógica se aplica em qualquer grupo social, 
inclusive na igreja! Nosso Deus é Deus de ordem. Ele institui lideranças e autoridades, que estão de-
baixo da lei da palavra Dele e respondem a Ele, para que a igreja seja funcional. Na desordem, a igreja 
jamais seria capaz de produzir nada! 

Vamos ver como Jesus vivia em submissão: 
1. Submisso às suas autoridades terrenas  
Então (Jesus) foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas 
coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos ho-
mens.  
Lucas 2:51,52

Aqui vemos Jesus ainda como um menino de 12 anos. Esta é uma prova do seu caráter aprovado. Ele 
já sabia quem era e o seu grande propósito, e ainda assim, era submisso a José e Maria, seus pais. 
Nem mesmo a imaturidade da idade e a grandeza do seu propósito foram capazes de trazer soberba 
ao seu coração. Ele continuou humilde e submisso. Muitos acham que podem se eximir de estar em 
submissão às autoridades por se julgarem maiores que elas. Jesus era “maior” que todos, inclusive 
seus pais terrenos, mas isso não quebrava o princípio de ordem estabelecido por Deus! 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



“Toda autoridade é instituída por Deus” (Romanos 13). Isso inclui autoridades:

- Na Família: A bíblia aborda isso repetidas vezes como um mandamento básico e traz uma promessa. 
Os filhos que honram seus pais terão seus dias prolongados! Há uma ordem na família, e quando to-
dos entendem seu lugar e papel, a família é funcional e avança.

- Na Sociedade: Do policial ao professor, do guarda de trânsito ao Presidente da República. Todos que 
são, legalmente, dotados de autoridade devem ser respeitados. Perceba que na época de Jesus, o 
modelo de governo era o Império (Romano) e os líderes tinham uma autoridade diferente. Hoje, o mo-
delo é a democracia (e funciona muito bem!). Os líderes não detém uma autoridade absoluta e tem de-
veres, porém, enquanto eles estiverem debaixo da lei, é nosso papel sermos submissos a eles. O cris-
tão deve ser um exemplo de cidadão! Veja que não estamos nos referindo a uma submissão escrava, 
mas sim um princípio essencial para que nossa sociedade funcione!

- Na Igreja: A bíblia diz que as autoridades da igreja de Cristo serão julgadas por Deus com maior rigor 
(Tg 3:1), prova de que existe um “peso” muito grande ao estar em tal posição, mas vemos que é espe-
rado que aqueles que estão debaixo dela, sejam submissos, não tornando este papel ainda mais “pe-
sado”. Do líder de célula ao Pastor Titular, aquele que é instituído como autoridade deve compreender 
a responsabilidade que recai sobre os seus ombros, respondendo também aos seus líderes, mas prin-
cipalmente, ao próprio Deus, e aquele que é colocado debaixo desta liderança, deve ser obediente, 
benigno, verdadeiro, pacífico, amável e manso.

2. Submisso à Deus | Atos 5:29b "É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!”. 

Muitos talvez se utilizariam deste texto distorcido para justificar uma insubmissão, mas vamos entender 
exatamente o que está escrito na palavra! Existem leis que regem as autoridades terrenas. Se desobe-
decerem a lei, perdem seu direito de serem autoridades. O mesmo acontece aqui. Se um líder dá uma 
orientação que vai claramente contra a lei de Deus, deixou sua legitimidade como autoridade e um cris-
tão maduro jamais deve segui-lo, pois sua rebelião é contra o próprio Deus e Sua palavra! Por isso, é 
preciso obedecer antes a Deus. 

Se uma figura de liderança te orienta a fazer algo que seja claramente desobediência a Deus, como 
cristão maduro, te cabe ser obediente a Deus. Isso se aplica a uma quantidade relativamente pequena 
de situações e, por isso, este princípio não deve ser distorcido para justificar mera insubmissão! Se o 
próprio Deus nos diz para sermos submissos a nossas autoridades, seremos submissos a Ele ao se-
guirmos esta direção.

Por fim, cabe a igreja o entendimento de que a palavra de Deus está acima de qualquer outra ideologia 
ou orientação. Devemos ser submissos a Ele em tudo. Vivemos num país livre, onde podemos profes-
sar a nossa fé, mas se não fosse, ainda assim, caberia a igreja o papel de ser fiel primeiro a Deus, 
acima de qualquer outra orientação humana!

Conclusão  
Aqui está a real submissão bíblica, e vemos que nosso amigo Jesus entendeu e viveu este princípio. 
Submisso aos seus pais, às figuras de autoridade da época e a Deus. Obediente até a morte de cruz, e 
por isso, colheu honra! Existe honra para o que permanece submisso! 
 
Perguntas:

1. Qual você acredita ser a maior dificuldade para ser submisso a uma figura de autoridade?

2. Você tem um testemunho em que se submeteu a uma autoridade e foi abençoado por isso? 


