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LIÇÃO 01 —  PODER E AUTORIDADE 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Título:  

i) Desobediência eclesial: aplicação particular da desobediência civil.  

ii) Desobediência civil: recusa de obedecer a leis imorais e injustas (racismo; escravidão). 

iii) Desobedecer: não obedecer; obediência pressupõe autoridade; e autoridade pressupõe poder; 

iv) Eclesial: pressupõe a igreja como esse lugar de autoridade; refere-se às pessoas que 

pertencem à igreja, porque são elas que estão sob essa autoridade.  

v) Portanto: para tratar do tema da desobediência eclesial, teremos de tratar de poder, 

autoridade, governo da igreja, hierarquia, ordens (Bíblia/estatutos), obediência e desobediência.  

2) NOÇÕES INICIAIS: 

a) Contexto:  

i) O mundo está organizado em poderes; desde que nascemos, nós somos ensinados a saber 

quem manda e a quem devemos obedecer; todos estão sob autoridade, mesmo que exerçam 

autoridade; em resumo, o mundo é uma cadeia de autoridades, desde a casa até o governo.  

ii) Igreja: dentre os poderes, o poder pastoral é o mais abrangente e o mais resistente; as religiões 

são baseadas em obediência a Deus e às autoridades sagradas.  

iii) Pastor: é o poder mais pervasivo, porque arroga autoridade sobre o corpo, a alma, a mente 

das pessoas; potencialmente, alcança a vida e o pós-vida; e não está regulamentado em lei.  

b) Justificativa: a gravidade dos danos causados pelo poder no âmbito religioso, eclesial.  

c) Problemas:  

i) Teoria e prática: teoricamente, todo poder e autoridade está vinculado a uma finalidade; mas 

na prática, as autoridades usam o poder para benefício próprio ou de grupos e em prejuízo de 

outros; todo poder tende ao abuso; quanto maior o poder, maior a potência para abuso.  

ii) Poder eclesial: a igreja, como qualquer instituição, também tem seu regimento interno, sua 

organização, sua hierarquia, autoridades; quem manda e quem obedece; esses poderes têm sua 

finalidade, mas também suas tentações ao abuso.  

iii) Poder pastoral: ao contrário de outros poderes, o poder pastoral não tem limites legais; por 

isso, ele se torna potencialmente mais abusivo do que os outros; o poder pastoral vigora sobre os 

corpos, as almas e os espíritos das pessoas, não apenas em vida, mas até mesmo após a morte. 

d) Objetivo: compreender o significado de poder e autoridade e sua pertinência na igreja. 

e) Programa: 8 aulas para tratar de temas como criação, o poder, o pecado (problema), estruturas 

de poder, o servo, a servitude, a obediência; desobediência civil e desobediência eclesial.   

3) PODER 

a) poder:  simples e complexo. 

b) poder: ter (objeto) ou ser (subjeto)?  

i) não é um objeto que se possui, mas uma qualidade de ser.  

ii) “Eu tenho poder” X “Eu sou poder”.  

c) poder: concentrado ou difuso? 

d) poder: estático/estanque ou dinâmico/fluido? 

e) poder: quantidade ou qualidade? 

f) poder: substantivo (algo que ‘tem’ ou não?) ou verbo (algo que se ‘é’ e ‘faz’?)  
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i) Substantivo: do latim posse, potis, de uma raiz indoeuropeia poti- que significa amo, senhor, 

dono, esposo.  Daí formamos potestade;  capacidade, direito ou força para agir e fazer agir.   

ii) Verbo: 3 sentidos em português — (1) capacidade (posso dirigir = sei dirigir, tenho 

capacidade de, em inglês, can), (2) permissão (posso sair etc.; em ingles may) ou (3) 

possibilidade (posso voar).  

4) DEFINIÇÃO:   

a) Poder e potência: potência é a capacidade de usar o poder, o poder em repouso.  

b) Poder e força: força é qualquer ação dos animais ou da natureza, na qual não há consciência; a 

gente fala em força da natureza, mas não em poder da natureza, exceto quando personificamos.  

c) Poder é a capacidade de iniciativa de usar a potência (energia, força inata). Há poder quanto há 

liberdade de iniciativa e uso consciente.   

5) SINÔNIMOS:  

a) Liderança: palavra nova, derivada do inglês ‘leader’, do v. ‘to lead’ (guiar, conduzir); a ideia 

originar de ‘colocar-se à frente numa viagem’. 

b) Chefe: palavra de origem francesa ‘chef’, significa ‘cabeça’ (do latim caput), no sentido 

figurado, aquele que está à frente, acima, principal.  Em inglês, chief,  principal, primeiro.  

c) Dominar: latim, dominus (dom, dono, senhor, patrão) ; domar, doméstico,  mordomo;   

d) Administrar: latim, ‘ad’ (a) + ‘minister’ (minus, servo), servir; ministro (servo).  

6) FONTES E INSTRUMETOS DE PODER  

a) Fontes:  

i) Personalidade: carisma, habilidades, capacidades pessoais;   

ii) Propriedade:  riqueza , terra, meios de produção;   

iii) Organização:  estado, empresas, escolas, instituições, igrejas, etc. 

b) Instrumentos: 

i) Poder condigno:  obtém submissão pela ameaça; 

ii) Poder compensatório:  obtém submissão pelo prêmio;  

iii) Poder condicionado:  obtém poder pela dominação da ideia.  

7) AUTORIDADE 

a) Autoridade: é poder autorizado e reconhecido. 

b) Significado: (1) direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer; 

autoridades civis, militares, religiosas; autoridade paterna.   

c) Etimologia: a palavra ‘autoridade’ vem de ‘autor’, ‘auto’ — de si mesmo; antigamente, a 

autoridade era pessoal; atualmente é ‘da lei’;  exousia (gr.), ‘estou aí por mim mesmo’.  

d) Características:  

i) Legalidade: a autoridade tem um fundamento legal.  

ii) Escopo: toda autoridade está vinculada a uma função;  

iii) limite: não existe poder ou autoridade sem limite; no meio jurídico, diz-se ‘competência’. 

e) Remédios: considerando que toda autoridade tende ao desvio, as leis contêm remédios (freios 

e contrapesos) a fim de preservar a legalidade e a proteção dos cidadãos.   

8) PARA REFLETIR  

 

 


