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INTRODUÇÃO

• Os três cargos mais importantes no antigo Israel:

1. Profeta (como Natã, 2Sm 7.2);

2. Sacerdote (como Abiatar, 1Sm 30.7); e

3. Rei (como Davi, 2Sm 5.3).

✓ O profeta transmitia a palavra de Deus ao povo.

✓ O sacerdote oferecia sacrifícios e orações a Deus

em favor do povo.

✓ O rei governava o povo representando Deus.



INTRODUÇÃO

• Esses três ofícios prefiguravam a obra de Cristo:

1. Como profeta, ele revela Deus aos homens e lhes

comunica a sua palavra;

2. Como sacerdote, oferece a si mesmo a Deus como

sacrifício em nosso favor; e

3. Como rei, governa a igreja e o próprio universo.



CRISTO COMO PROFETA

• Moisés (o primeiro grande profeta) predisse:

— O Senhor , seu Deus, fará com que do meio de vocês, 

do meio dos seus irmãos, se levante um profeta 

semelhante a mim; a ele vocês devem ouvir. Porque isso 

foi o que vocês pediram ao Senhor , seu Deus (...) Então 

o Senhor me disse: (...) Farei com que se levante do meio 

de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja 

boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o 

que eu lhe ordenar (Dt 18:15-18).



• Nos evangelhos, várias pessoas demonstram

incerteza quanto ao fato de Jesus ser ou não o

tal profeta (Mt 16.14; Lc 7.16; Jo 4.19).

• Em Atos dos Apóstolos, Pedro identifica

Jesus como o profeta predito por Moisés (At

3.22-24; cf. Jo 6.14).

• As epístolas não chamam Jesus de profeta!

(Hb. 1.1-2; 3.1)

CRISTO COMO PROFETA



• Possíveis argumentos:

1. Cristo é aquele sobre quem foram feitas as

profecias, ou seja, ele é o cumprimento delas

(Lc 24.25-27; cf. 1Pe 1.1).

2. Cristo não era simplesmente um mensageiro

da parte de Deus. Ele era a própria

revelação divina aos homens.

✓ Jesus não dizia: “Assim diz o SENHOR”;

mas falava: “Eu porém vos digo” (Mt 5.22).

CRISTO COMO PROFETA



• No AT, o sacerdote oferecia sacrifícios e orações a

Deus para que o povo fosse santificado e se

aproximasse do Senhor.

1. Jesus ofereceu-se como o sacrifício perfeito

...porque é impossível que o sangue de touros e de bodes 

remova pecados (Hb 10:4)

...ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o 

pecado por meio do sacrifício de si mesmo (Hb 9:26)

CRISTO COMO SACERDOTE



2. Jesus nos aproxima continuamente de Deus

✓ Não temos mais necessidade de um lugar

específico ou de outro mediador.

✓ Temos um privilégio maior do que os que viveram

na Antiga Aliança.

...tendo ousadia para entrar no Santuário, pelo sangue de 

Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por 

meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande 

sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um 

coração sincero, em plena certeza de fé... (Hb 10:19-22).

CRISTO COMO SACERDOTE



3. Jesus ora (intercede) continuamente por nós

✓ Isso deveria nos dar ânimo, paz e segurança.

Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou 

melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e 

também intercede por nós (Rm 8:34).

...também pode salvar totalmente os que por ele se 

aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por 

eles (Hb 7:25)

CRISTO COMO SACERDOTE



• No AT, o rei tinha autoridade para governar Israel.

• Jesus nasceu para ser o rei dos Judeus (Mt 2.2; Jo

18.37).

• Ele, porém, recusou fazer isso por meio de recursos

militares e políticos terrenos (Jo 6.15).

...O meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse 

deste mundo, os meus ministros se empenhariam por 

mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas 

agora o meu Reino não é daqui (Jo 18:36).

CRISTO COMO REI



• Após sua ascensão ao céu, o Pai o fez:

... 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. E sujeitou todas as coisas debaixo 

dos pés de Cristo (Ef 1:20-22).

CRISTO COMO REI

• Sua autoridade será reconhecida quando ele voltar com

poder e grande glória (Mt 26.64; 2Ts 17-10; Ap 19.11-

16) e todo o joelho se dobrará diante dele (Fp 2.10).



• Somos chamados a ser profetas, proclamando a

palavra de Deus entre os homens e sendo testemunhas

de Cristo (At 1.8).

• Somos chamados a ser sacerdotes, oferecendo

sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus (1Pe 2.5).

• Somos chamados a participar do governo do universo

juntamente com Cristo (Ap 3.21).

CONCLUSÃO



PERGUNTAS


