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INTRODUÇÃO 

 

Na primeira parte deste estudo, vimos vários aspectos da 

autoridade de Jesus. Nesta segunda parte, iremos ver os 

princípios da autoridade delegada e como se aplica a nós. 

 

PODER E AUTORIDADE 

 

Precisamos fazer uma distinção entre poder e autoridade. 

Alguns tradutores de algumas versões da Bíblia, nem sempre 

tornam clara esta diferença e às vezes, também nós fazemos o 

mesmo erro no uso diário das nossas palavras. 

 

Jesus tinha tanto poder como autoridade. Ele delega-nos a 

autoridade de pedir o poder. Daremos alguns exemplos. O 

polícia que dirige o trânsito usando as suas mãos, exerce 

autoridade em vez de poder. Obviamente, ele não tem poder 

físico para parar um carro cujo condutor não lhe obedece. No 

entanto, se houver resistência à sua autoridade, ele pode pedir 

o poder que está atrás da sua autoridade – mais polícias, 

carros, armas etc. Se ainda assim o condutor não lhe obedecer, 

então o poder pode ser usado para o deter. 

 

No caso de uma pessoa à frente de uma empresa ou mesmo 

de uma nação, ela pode delegar a sua autoridade a alguém da 

sua escolha, até mesmo alguém muito insignificante; essa 

pessoa passa a mover-se nessa autoridade. Se alguém 

desrespeitar essa autoridade, então essa pessoa terá todo o 

poder que está por detrás da autoridade original. 

 

 

AUTORIDADE DELEGADA 

 

O servo de um centurião muito conceituado pelos líderes 

judaicos estava a morrer. O centurião enviou alguns anciãos a 

Jesus e pediu-Lhe que viesse e curasse o seu servo. Jesus 

concordou em ir. 

Jesus não estava muito longe da casa do centurião, quando 

Lhe foi enviado este recado. 
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A Escritura: Lucas 7:6-10 

“Senhor…não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas 

diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também 

sou homem sujeito a autoridade e com soldados sob o meu 

comando. Digo a um “vá” e ele vai e a outro “vem” e ele 

vem. Digo a meu servo “faça isto” e ele faz. Ao ouvir isso, 

Jesus admirou-se dele e disse: “Eu lhes digo que nem em 

Israel encontrei tamanha fé”. Então os homens que tinham 

sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo 

restabelecido”.  

 

1. Como é que o centurião explicou autoridade? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Qual foi a reacção de Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
3. O que disse Ele? 

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. Qual era a condição do servo, quando os homens voltaram? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Não admira que Jesus ficasse admirado com a fé do centurião. 

Nenhum dos Seus seguidores judaicos tinha percebido esta 

ideia. No entanto, um soldado pagão, que compreendia a 

natureza da autoridade terrena, entendeu que a autoridade 

celestial funcionava da mesma maneira. 

 

Em várias ocasiões Jesus delegou autoridade aos Seus 

discípulos. 

 

A Escritura: Mateus 10:7,8 

“…preguem esta mensagem:”o Reino dos céus está 

próximo”! Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, 

purifiquem os leprosos, expulsem os demónios”. 

 

5. Que instruções deu Jesus os Seus discípulos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Lucas 10:8,9 

“Quando entrarem numa cidade e forem bem 

recebidos…curem os doentes que ali houver”. 
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6. Que instruções deu Jesus aos setenta e dois? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Lucas 10:17 

“ Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, “Senhor, até 

os demónios se submetem a nós em Teu nome”. 

 

7. Que disseram os discípulos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Durante a Sua vida na terra, Jesus demonstrou a Sua 

autoridade sobre Satanás. 

 

A Escritura: Escuta (se tiveres um instrutor) ou relê Mateus 8 

e 9 

 

8. Lista alguns dos milagres que Jesus operou. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Mesmo depois da Sua morte, Jesus manteve a Sua autoridade 

sobre Satanás. 

 

 

A Escritura: I Pedro 3:19 (Bíblia Viva) 

“…embora o Seu corpo tivesse sido morto, continuou vivo 

pelo Espírito de Deus e foi no Espírito que visitou e pregou 

aos espíritos em prisão, os daqueles que já muito antes, nos 

dias de Noé, recusaram obedecer a Deus”. 

 

9. Como é que Jesus mostrou autoridade depois da Sua morte? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Quem eram esses espíritos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Depois da Sua ressurreição, Jesus apareceu aos onze 

discípulos. 

 

A Escritura: Mateus 28:18-20 

“Então Jesus…disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos 

céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as 

nações, baptizando-os em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu 

lhes ordenei”. 

 

11. O que disse Jesus aos discípulos sobre Si mesmo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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12. Também lhes deu uma comissão. O que foi essa comissão? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Marcos 16:17,18 

“Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome 

expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em 

serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará 

mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes e estes serão 

curados”. 

 

13. Que mais disse Jesus aos discípulos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: João 14:12 

“ Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho 

realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas”. 

 

14. O que disse Jesus previamente os discípulos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

A Escritura: Actos 1:4 

“Certa ocasião…deu-lhes esta ordem: Não saiam de 

Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai”. 

 

15. Embora os discípulos tivessem a promessa da autoridade 

de Jesus, por que não foram imediatamente e usaram a 

autoridade que lhes havia sido concedida? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Actos 2:1-4 

“Chegando o dia de Pentecostes…todos ficaram cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito os capacitava”. 

 

16. Quando aconteceu isto? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Depois da Sua ressurreição, Jesus apareceu aos Seus 

discípulos em muitas ocasiões. Antes de ascender ao céu, teve 

com eles uma reunião final. 

 

A Escritura: Actos 1:9 

“Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem 

O encobriu da vista deles”. 
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17. O que aconteceu naquela reunião? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Mas isto não é o fim da história. A Escritura tem mais para nos 

contar. 

 

A Escritura: Efésios 1:20-22 

“Deus O ressuscitou dos mortos e fê-lo assentar à Sua 

direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo 

e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que se 

possa mencionar…Deus colocou todas as coisas debaixo de 

Seus pés e O designou cabeça de todas as coisas para a 

Igreja”. 

 

18. Onde está Jesus hoje? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

19. Qual é a Sua posição? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

A Escritura: Efésios 2:6 

“Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar 

nos lugares celestiais em Cristo Jesus”. 

 

20. Qual é a nossa posição espiritual hoje? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

O livro dos Actos está cheio dos feitos dos cristãos, 

desempenhados na autoridade de Cristo, nos primeiros 

tempos do Cristianismo. Os seus muitos milagres 

demonstraram a sua autoridade sobre as obras de Satanás. 

 

O segredo da autoridade em Deus é fé e obediência. Temos a 

autoridade de Cristo para ser usada da maneira que Ele 

usaria, não segundo as nossas ideias  ou crenças. O 

representante de qualquer governo, deve conhecer a vontade 

do seu soberano, o que ele pensa, o que quer realizar e como 

agiria se estivesse pessoalmente na situação. 
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AS RESPOSTAS 

 

1. Ele disse que estava debaixo de autoridade e tinha outros 

debaixo da sua autoridade. Quando dizia uma coisa a um, ele 

fazia. 2. Ficou admirado. 3. Não tinha achado tal fé em Israel. 

4. Ele ficou bem. 5. “Curai os doentes, ressuscitai os mortos, 

limpai os leprosos, expulsai demónios”. 6. Para curar os 

doentes. 7. “Senhor, até os demónios se submetem ao Teu 

nome”. 8. Curou um leproso; restaurou um homem 

endemoninhado; curou um paralítico; curou uma mulher com 

hemorragia; trouxe a filha do chefe da sinagoga à vida; curou 

um homem cego; curou todas as doenças. 9. Ao pregar aos 

espíritos em prisão. 10. Os espíritos daqueles que recusaram 

ouvirem Deus nos dias de Noé. 11. Que toda a autoridade na 

terra e no céu Lhe fora dada. 12.Fazer discípulos de todas as 

nações, baptizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes 

ordenara. 13. Estes sinais acompanhariam aqueles que 

cressem: eles expulsariam demónios, falariam novas línguas, 

pegariam em serpentes venenosas e beberiam veneno sem 

serem molestados; curariam os doentes. 14. Que todos os que 

cressem Nele fariam coisas maiores do que Ele fez. 15.Jesus 

disse-lhes para esperarem o dom que lhes prometera (o 

enchimento do Espírito Santo). 16. No dia de Pentecostes. 17. 

Jesus foi levado diante dos seus olhos. 18. Sentado à direita de 

Deus nos lugares celestiais. 19. Acima de todo o poder e título. 

Deus colocou todas as coisas sob os seus pés e O apontou para 

ser cabeça sobre todas as coisas para a Igreja. 20. Estamos 

sentados com Cristo nos lugares celestiais. 
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