
A Bíblia Sagrada é extraordinariamente rica em promessas de 
bênçãos para os filhos de Deus. Mas, para aqueles que andam em 
obediência ao Senhor. 
 
Dt 28.1-14 - Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, 
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que 
eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas 
as nações da terra; 
 
2 e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se 
ouvires a voz do Senhor teu Deus: 
 
3 Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. 
 
4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto 
dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas 
ovelhas. 
 
5 Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. 
 
6 Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando 
saíres. 
 
7 O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos 
que se levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, 
mas por sete caminhos fugirão da tua presença. 
 
8 O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus 
celeiros e em tudo em que puseres a tua mão; e te abençoará 
na terra que o Senhor teu Deus te dá. 
 
9 O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te 
jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e 
andares nos seus caminhos. 
 
10 Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo 
nome do Senhor, e terão temor de ti. 
 
11 E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu 
ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na 
terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais te 
dar. 
 
12 O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua 
terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras 
das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não 
tomarás emprestado. 



13 E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e só 
estarás por cima, e não por baixo; se obedeceres aos 
mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, 
para os guardar e cumprir, 
 
14 não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te 
ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, e não 
andando após outros deuses, para os servires. 

 

Com Deus é assim: Uma vez prometidas, as bênçãos já estão 
disponíveis diante de nós, para nos apropriarmos delas pela fé e a 
seu tempo. 
 
Por quê, então, muitos ainda não estão usufruindo dessa realidade? 
 
É muito simples! Deus estabeleceu princípios para andarmos sobre 

eles, a fim de que, cada bênção se estabeleça em nossa vida a seu 
tempo, conforme o Seu plano e o Seu propósito. 
 
Portanto, toda vez que ignoramos ou quebramos os princípios 
divinos, nós mesmos estamos impedindo que as promessas de 
bênçãos nos alcancem (Malaquias 2.2).  
 
Cada princípio estabelecido por Deus exerce um nível de 
autoridade sobre cada área de nossa vida. 
 
Assim, para que não percamos o que já está a nossa disposição, 
precisamos aprender, o que a Palavra de Deus nos revela sobre 
esse assunto.   

 
Andando no Princípio da Autoridade 

 
Amós 3.3 

Acaso andarão dois juntos,  
se não houver acordo entre eles? 

 
É muito difícil pessoas andarem juntas, de forma prazerosa, se não 
concordarem mais entre si. 
 
Para a Igreja de Cristo só resta uma opção: Andarmos juntos dando 
frutos para a vida eterna, em uma jornada boa  e prazerosa para 
todos! 
 
Portanto, para que essa seja a nossa realidade, precisamos 
respeitar cada princípio divino que nos cerca, não ignorando os 
níveis de autoridade sobre nossas vidas. 
 
 



01. A Autoridade da Palavra de Deus 
Mateus 7.21-27   
21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos 
céus. 
 
22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos 
demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres? 
 
23 Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos 
de mim, vós que praticais a iniquidade. 
 
24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe 
em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou 
a casa sobre a rocha. 
 
25 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, 
e bateram com ímpeto contra aquela casa; contudo não caiu, 
porque estava fundada sobre a rocha. 
 
26 Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as 
põe em prática, será comparado a um homem insensato, que 
edificou a sua casa sobre a areia. 
 
27 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, 
e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; e grande foi 
a sua queda. 

 
02. A Autoridade da Hierarquia 

Ef 6.1-3 - Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
porque isto é justo. 
2 Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com 
promessa), 
3 para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. 
 
Hb 13.17 - Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos; 
porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas 
delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso 
não vos seria útil. 
 

03. A Autoridade dos Contratos 
Tg 5.12 - Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, 
nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; seja, 
porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes 
em condenação. 

 
04. A Autoridade da Comunhão 

At 2.46,47 - E, perseverando unânimes todos os dias no templo, 
e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de 
coração, 



 
47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada 
dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. 

 
 
05. A Autoridade do Espírito Santo  

Atos 13.1-4 - Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e 
mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de 
Cirene, Manaém, colaço de Herodes o tetrarca, e Saulo. 
 
2 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, 
disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para 
a obra a que os tenho chamado. 
 
3 Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as 
mãos, os despediram. 
 
4 Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a 
Selêucia e dali navegaram para Chipre. 

 
Honramos a autoridade do Espírito, quando oramos todos os dias e 
jejuamos regularmente, com o firme propósito de conhecer a 
vontade de Deus, com uma única intenção: Cumpri-la! 
 
Conclusão: 
 
Há uma decisão a ser tomada hoje: Como você quer andar na 
presença de Deus?   
 
- Em desacordo com Ele, somente ouvindo das promessas, sem 
recebe-las? 
 
- Ou em acordo com Deus, cumprindo os princípios que fazem as 
bênçãos nos alcançar? 


