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Atualmente, muito do que se fala na 
mídia, nas escolas, nas faculdades e/ou 
até mesmo nas ruas, tem a ver com um 
senso equivocado de liberdade, onde 
tudo é permitido. Esta ideologia ado-
ecida tem tomado conta da mente de 
nossos adolescentes, e, além de passar 
por cima de diversos valores bíblicos e 
morais já instituídos, desgasta um dos 
pilares mais básicos da vida em socie-
dade: a submissão às autoridades. 

Certamente você já presenciou al-
guém agindo com rebeldia. Na maioria 
das vezes este ato está ligado a uma 
ideia de liberdade, ou seja, quem se re-
bela está na verdade buscando fazer a 
sua própria vontade, desconsiderando 
qualquer ordem ou regra à qual deva se 
submeter. 

Todos nós temos ideias e opiniões 
sobre tudo na vida, temos gostos, indi-
vidualidades e vontades, porém é preci-
so conciliar tudo isso com o respeito e a 
submissão devida aos pais, aos líderes, 
aos mestres, e a todos que desempe-
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nham alguma função de autoridade em 
nossa sociedade.

A Bíblia afirma em Romanos 13.1 e 
2: “Toda alma esteja sujeita às autori-
dades superiores; porque não há au-
toridade que não venha de Deus; e as 
autoridades que há foram ordenadas 
por Deus. Por isso, quem resiste à auto-
ridade resiste à ordenação de Deus; e os 
que resistem trarão sobre si mesmos a 
condenação.”

Precisamos entender que Deus não 
renuncia a Seus princípios, se Ele esta-
beleceu algo, devemos cumprir.

“Não erreis: Deus não se deixa escar-
necer; porque tudo o que o homem se-
mear, isso também ceifará”, Gl 6.7.

A submissão à autoridade é um im-
portante sinal de quem teme a Deus, 
anda em seus estatutos e busca fazer a 
Sua soberana vontade!

“Ou dizeis que a árvore é boa e o seu 
fruto, bom, ou dizeis que a árvore é má 
e o seu fruto, mau; porque pelo fruto se 
conhece a árvore”, Mt 12.33.

Absalão, um 
exemplo de 
rebeldia
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