
A ASCENSÃO DE 

CRISTO

✔O aconteceu com Jesus quando subiu

ao céu?



JESUS SUBIU PARA UM LUGAR

• Após a ressurreição, esteve 40 dias na terra (At 1.3).

• Em Betânia, Jesus foi elevado ao céu (Lc 24.50; cf. At

1.9-11).

✓ Os relatos indicam que Jesus foi para um lugar.

✓ Alguns têm dificuldade de admitir isso.

✓ O fato de não conseguirmos enxergar a dimensão

espiritual não anula sua realidade (2Rs 6.17; At 7.55-

56; 2Co 12.2-4).

✓ Jesus reafirmou essa verdade (Lc 23.43; Jo 14.2-3).



JESUS RECEBEU HONRA E GLÓRIA

• O Senhor orou: “glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo,

com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse

mundo” (Jo 17.5).

✓ “Exaltado, pois, à direita de Deus” (At 2.33).

✓ “Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que

está acima de todo nome” (Fp 2.9).

✓ “Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o

poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a

glória e o louvor” (Ap 5.12).



JESUS ASSENTOU-SE À DESTRA DO PAI

• Cumprimento de uma profecia do AT (Sl 110.1; Hb 1.3):

✓ Tipifica um trabalhador que, tendo completado sua

obra, assenta-se para usufruir os efeitos dela.

✓ A posição indica destaque elevado, autoridade:

“Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o 

dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas 

regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, 

poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, 

não só no presente século, mas também no vindouro”

(Ef 1.20-21).



IMPORTÂNCIA DOUTRINÁRIA

• Estamos unidos a Cristo em cada aspecto da redenção:

✓ Ascenderemos ao céu

“depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos 

arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o 

encontro com o Senhor nos ares, e, assim, estaremos 

para sempre com o Senhor” (1Ts 4.17).



IMPORTÂNCIA DOUTRINÁRIA

• Estamos unidos a Cristo em cada aspecto da redenção:

✓ Habitaremos o céu

“Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse 

assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar 

para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei 

e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, 

vocês estejam também” (João 14.2-3).



IMPORTÂNCIA DOUTRINÁRIA

• Estamos unidos a Cristo em cada aspecto da redenção:

✓ Partilhamos sua autoridade

➢ Deus nos fez assentar em lugares celestiais com

Cristo (Ef 2.6).

➢ Podemos lutar contra hostes espirituais (Ef 6.12-

13) e destruir fortalezas (2Co 10.4).

➢ Julgaremos anjos (1Co 6.3).

➢ Teremos autoridade sobre nações (Ap 2.26-28)



OS ESTADOS DE JESUS CRISTO

• Uma referência às diferentes relações que Jesus

manteve: a) com lei divina; b) com a autoridade; e c)

com a honra.

✓ De forma geral, dois estados são definidos:

I. Humilhação: encarnação, sofrimento, morte e

sepultamento.

II. Exaltação: ressurreição, ascensão, sentar-se à

direita do Pai, retorno em poder e glória.



PERGUNTAS


