FIÉIS AO PRINCÍPIO DA LIDERANÇA
(Romanos 13.1-4)
Gostaria hoje de convidá-los, para que juntos venhamos estar nos voltando para
a Bíblia, refletindo em seus ensinos e entender aquilo que “O PAI CELESTIAL” quer
falar aos nossos corações acerca do “O PRINCÍPIO ABENÇOADOR DA FIDELIDADE
ÀS LIDERANÇAS”.
Creio que este principio se compreendido por cada um de nós, mudará
completamente nossa vida quanto as bênçãos decorrentes a este princípio instituído
por Deus.
Compreendendo o PRINCIPIO – (Romanos 13: 1-4):
1. INSTITUIDO POR DEUS – FUNDADO, ESTABELECIDO. (vs. 1b)
Tudo aquilo que é instituído por Deus é para benefício de seu povo;
O desejo de Deus é que seu povo seja rica e poderosamente abençoado;



Ex.: Mt. 27:11 ss – Pilatos foi a autoridade constituída por Deus para autorizar e
deliberar a crucificação de Jesus em benefício de toda humanidade.
Gn. 2:24 – Senhor institui o casamento para benefício da humanidade.

2. QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA – (vs. 1a – 2)





Deus ordena a obediência e sujeição às autoridades. (v.1)
Aquele que recusa à submissão as autoridades coloca-se debaixo de condenação.
(v.2)
Devemos viver neste século com a perspectiva do Reino dos Céus. (I Co. 2: 6-9)
Esta obediência deve ser em AMOR, não em sacrifício. (I Sm. 15:22b)

3. FIDELIDADE AS LIDERANÇAS INTRUMENTO DE BENÇÃO – (vs. 3 – 4)



Deus vela, vigia para que sua Palavra se cumpra. (Jr. 1: 12)
Quando há obediência aos lideres, Deus usa esta mesma autoridade para o bem
do seu povo e as artimanhas malignas do Inferno nunca prevalecem. (Mt. 16:18)



Seja esta liderença:

Familiar, Politica, Magistrados, Espirituais. O Principio de Deus a aquilo que Ele institui
é imutável, Deus não abre exceções.
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CONCLUSÃO:
Em II Reis 20: 1 – 11 vemos um Rei à beira da morte, com seus dias contados.
Porém sua fidelidade a Deus, obediência ao Profeta e submissão a Palavra
mudou sua sentença de morte para vida e toda uma cidade foi abençoar em função de
sua atitude diante da Palavra recebida.
O Principio de Fidelidade é para o benefício da Igreja, e como está no versículo
5 de Romanos 13 , precisamos estar conscientes deste principio e viver de forma tal
que possamos ser participantes de todas as BENÇÃOS DECORRENTES A ESTE
PRINCIPIO.
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