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Um Dever 
do Cristão
Quebra-gelo (5 min)
Você sente difi culdade para respeitar os que têm autoridade sobre 
você? Você acredita que sempre deve obedecer às autoridades?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra, para que Deus ajude os participantes a exercer a cidadania 
terrena.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos de sua preferência.

Leitura Bíblica
1 Pedro 2.11-17

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Todos temos acompanhado nos meios de comunicação como 
a corrupção nos poderes públicos têm assolado nosso país. A isso se
somam os altos impostos, a infl ação, a desvalorização da moeda, a 
precariedade dos serviços públicos e tantas outras realidades que 
geram em nós, como cidadãos, uma indignação geral contra nossos 
governantes. Porém, Pedro começa sua exortação para que nos 
sujeitemos “a toda autoridade constituída”, não porque e quando ela 
for boa e justa para com o povo. O motivo para essa sujeição é “por 
causa do Senhor”, não por causa das autoridades em si.
 Essa sujeição por amor ao Senhor aos que governam tem um 
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propósito. O apóstolo prossegue, dizendo: “Porque assim é a vontade
de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens 
insensatos” (v.15). 
 Precisamos ser irrepreensíveis se queremos testemunhar 
Cristo ao mundo. Que o nosso modo de viver honesto (v.12) elimine 
toda possibilidade de alguém falar mal de nós e afrontar a nossa fé.

Refl exão
1. Complete a frase de acordo com sua experiência: É difícil obedecer 

às autoridades quando...
2. Na sua opinião, por que devemos obedecer às autoridades? Que 

tipo de conseqüência um cristão pode sofrer por não obedecer às 
autoridades?

3. Em que sentido você acha que se aplica a frase: “Importa obedecer 
a Deus do que aos homens”?

Tempo de Orar (10 min)
Após compartilhar pedidos, em trios, interceder uns pelos outros para 
que o evangelho não sofra com o mau exemplo dos crentes no que se 
refere à obediência às autoridades.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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