
SERMÃO – A AUTORIDADE NA IGREJA 
 
 

INTRODUÇÃO 
1. Vivemos em um mundo de conflito de autoridades. 
2. Muitos confundem poder com autoridade 
3. Sabemos que nem toda autoridade tem poder, mas todo 

poder tem autoridade. 
4. Como deve ser exercida a autoridade na igreja? 

 

I – ONDE CONCENTRA-SE A 
AUTORIDADE DA IGREJA? 

1. EM DEUS - JESUS 
a) Ele é a maior autoridade do Universo 
b) Pelo Seu poder e pela sua capacidade 
c)Autoridade é uma pessoa – Jesus. Mt. 28:18-20 
 

2. NO ESPÍRITO DE PROFECIA 
3. NOS DOZE APÓSTOLOS E PAULO 

a) Quando Jesus foi ao céu ficaram os apóstolos. 
b) Fl.2:17 
c) I Jo.1:1 

4. NOS ESCRITOS DOS APÓSTOLOS 
a) Os livros do NT 

5. NA IGREJA LOCAL –  
a) Tratar os hereges  
b) I Ts. 5:20,21 – Escrita para a igreja local 
c) Conhecer o que é bom  
d) Exercer disciplina  

6. IGREJA UNIVERSAL - MANUAL DA IGREJA 
a) É o rebanho de Deus 
b) A noiva 
c) O templo 



II – A AUTORIDADE NA IGREJA 
APOSTÓLICA 

1. A autoridade da igreja é local e mundial 
2. I Tm.3:15 – Pilar – muro de proteção ao redor. 
3. At.15:2 – Os apóstolos foram a Jerusalém porque 

queriam uma resposta da igreja mundial 
4. Foram buscar uma resposta, não levaram a resposta. 
5. At.15:3-4 - Foram enviados pela igreja 
6. At.15:25 - Tiago presidia a comissão. 
7. At.15:23 – Escreveram o resultado da decisão da 

reunião. 
8. At. 16:4 – Foram estabelecidos dogmas 

III – A AUTORIDADE DA IGREJA HOJE. 
1. Na Bíblia Autoridade não é demonstração de poder. 
2. Mt 20:25-28 – "Quem quiser ser o primeiro entre vós, 

será vosso servo." 
3. Não sejais senhores sobre os outros. 
4. Somos autoridade para dá ordens, depois de exercer 

amor e serviço. 
5. A igreja deve exercer autoridade cruxiforme.  
 

CONCLUSÃO 
1. A autoridade na igreja deve ser exercida em termos 

espirituais. 
2. A autoridade é para dirigir, coordenar e administrar as 

atividades de crescimento da igreja. 
3. A autoridade deve ser exercida com amor. 
4. O serviço é a base da autoridade na igreja. 
5. "O mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer por 

alguém que ser entrega inteiramente nas mãos de 
Deus." 

6. Mt. 24:45-51  -  Servo bom e fiel 
Abdoral Cintra   
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