
 

 

 

07 – SUJEITEM-SE UNS AOS OUTROS 
 

  

Quebra gelo: Alguma vez você precisou obedecer sem reclamar! Compartilhe. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore agradecendo ao Senhor pela semana de bênçãos que você está desfrutando. 

• Ore pedindo ao Senhor que fale ao seu coração através da Palavra.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): Sugestões de Cânticos para hoje: 46 – Venho 

Senhor minha vida oferecer – 56 – Por que Ele Vive 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.” - Efésios 5.18 – 21 

 A cada semana estamos crescendo na Palavra de Deus. Nos últimos domingos aprendemos sobre os 

mandamentos mútuos, em especial, na última semana fomos desafiados a pensar no mandamento de 

sujeitarmos uns aos outros - “Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.” Ef. 5.21 – No entanto, quando 

pensamos em sujeição ou submissão ao outro é um problema no tempo em que vivemos. Afinal, um dos 

maiores desafios do nosso tempo é a cultura de insubmissão instalada em nossa sociedade. Essa cultura 

insubmissão se manifesta de muitas formas, dentre elas a rebeldia e oposição a qualquer tipo de autoridade, 

seja ela família, escolar, religiosa, policial, governamental dentre outras. 

 Pensando em nosso contexto, é um desafio para cristão, olhar para outro e reconhecer nele um exemplo 

de vida a ser imitado. Afinal, muitas vezes só olhamos para os outros em busca de erros, não de 

reconhecimento de virtudes. Alguns pontos quando se trata de sujeição são muito importante e devem ser 

considerados: 
 

 Sujeitar não se trata de submeter por imposição, mas pelo reconhecimento na vida do outro como 

modelo, diante da nossa imaturidade. 

 Sujeitar-nos uns aos outros não se trata de hierarquia e imposição institucional, mas, de 

reconhecimento da maturidade no outro, então, passo a aceita-lo como conselheiro, como amigo, que 

deseja ver na vida uns dos outros a expressão das virtudes de Deus.  
  

A submissão e obedecer seriam as mesmas coisas? Não! A obediência pode ser exigida e forçada. Ela 

pode ser oferecida de maneira relutante, de má vontade, quando a pessoa não quer obedecer com alegria. Já a 

submissão é oferecida livre e espontaneamente. É uma atitude que a pessoa se impõe a si mesma, por 

humildade e abnegação. É uma expressão do amor, que não procura seus interesses (lª Co 13.5), antes, procura 

servir ao próximo (GI 5.13; Iª Pe 2.16-17). Derek Prince afirma: "Submissão é uma atitude interna de espírito, 

não uma mera obediência externa. É possível obedecer sem, contudo, ser submisso (foi o caso do irmão mais 

velho, na parábola do filho perdido - Lc 15.25-30).”  

1. A submissão para com os irmãos é um indicador de que o cristão está cheio do Espírito Santo. 

A pessoa pode considerar o grau em que ela se submete aos demais membros do Corpo, como indicador da 

medida em que ela está sob o controle do Espírito (Ef 5.18,21). 

2. Tal submissão é para ser oferecida por temor a Cristo. Isto significa que devemos nos submeter 

aos irmãos, com a mesma sinceridade de coração com que nos sujeitamos a Jesus. A submissão é como ao 

Senhor (Ef 5.22). Portanto, nenhum irmão deve abusar da vontade que outro tem, de se submeter a ele 

(Ef 6.5-6; IPe 5.1-5). 

3. A submissão a qualquer pessoa sempre deverá ser governada pela nossa submissão a Deus. 

Não podemos deixar de nos submeter às instruções e aos desejos de Deus, revelados em sua Palavra. Se 

estivermos numa situação onde a submissão ao irmão implique em desobedecermos à Palavra de Deus, não 

deveremos nos submeter ao irmão nesse ponto.  

Vamos compartilhar juntos sobre o tema! 

 



 

Perguntas para Reflexão: 
 

 

 1 – Compartilhe com seu Pequeno Grupo, nos dias atuais, por que é tão difícil as pessoas serem submissas 

umas às outras como nos ensina Paulo em Efésios 5.21? Comente. 

 

2 - Quando pesamos no desafio que é a submissão, o que o “ser cheio do Espírito Santo” tem a ver com ser 

submisso uns aos outros? Compartilhe. 

 

3 - Quando olhamos para Jesus, ele se submeteu inteiramente ao Pai e foi um exemplo de submissão as 

autoridades do seu tempo. Comente com seu grupo, o que podemos aprender com o exemplo de Jesus na 

questão da submissão a Deus e às autoridades? 

 

4 – Aproveite a oportunidade desta semana em de vivencias exemplos práticos de como aplicar a submissão 

nos relacionamentos e trabalhos da igreja. De que maneira você acha que poder a ser mais efetivo? 
 

 

 

 
 

 
 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

• Compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no nosso novo local de reuniões 

em Samambaia as 18h. Motive a cada pessoa do seu PGM a fazer diferença na vida de outro. Domingo 

continuaremos a crescer na graça de Cristo, celebraremos a Ceia do Senhor. Você não pode ficar de fora! 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, medite sobre o exemplo. Você tem sido exemplo para outros seguirem a Cristo? 


