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Introdução:	  



18	  	  Pois	  também	  Cristo	  sofreu	  
pelos	  pecados	  uma	  vez	  por	  
todas,	  o	  justo	  pelos	  injustos,	  
para	  conduzir-‐nos	  a	  Deus.	  
Ele	  foi	  morto	  no	  corpo,	  mas	  
vivificado	  pelo	  Espírito, 	   	  	  

1Pe	  3	  



2º	  Feito	  Extraordinário	  
A	  incontestável	  declaração	  	  

de	  vitória	  de	  Cristo	  



18	  ...morto,	  sim,	  na	  
carne,	  mas	  
vivificado	  no	  
espírito,	  (RA)	  

1Pe	  3	  	  



19	  no	  qual	  também	  
foi	  e	  pregou	  aos	  
espíritos	  em	  
prisão,	  	  (RA)	  

1Pe	  3	  	  



20	  os	  quais,	  noutro	  
tempo,	  foram	  

desobedientes	  quando	  a	  
longanimidade	  de	  Deus	  
aguardava	  nos	  dias	  de	  

Noé,	  	  (RA)	  	  
1Pe	  3	  	  



10	  Quando	  Atalia,	  mãe	  de	  
Acazias,	  soube	  que	  seu	  
filho	  estava	  morto,	  

mandou	  matar	  toda	  a	  
família	  real	  de	  Judá.	  	  

2Cr	  22	  



11	  Mas	  Jeoseba,	  filha	  do	  rei	  Jeorão,	  
pegou	  Joás,	  um	  dos	  filhos	  do	  rei	  

Acazias	  que	  iam	  ser	  assassinados,	  e	  o	  
colocou	  num	  quarto,	  junto	  com	  a	  sua	  

ama.	  Assim	  Jeoseba,	  filha	  do	  rei	  
Jeorão,	  mulher	  do	  sacerdote	  Joiada	  e	  
irmã	  de	  Acazias,	  escondeu	  Joás	  de	  
Atalia,	  de	  forma	  que	  ela	  não	  pôde	  

matá-‐lo.	  
2Cr	  22	  



12	  Seis	  anos	  ele	  ficou	  
escondido	  com	  elas	  no	  

templo	  de	  Deus,	  
enquanto	  Atalia	  
governava	  o	  país.	  	  

2Cr	  22	  



16	  	  Quando	  Herodes	  percebeu	  que	  
havia	  sido	  enganado	  pelos	  magos,	  

ficou	  furioso	  e	  ordenou	  que	  
matassem	  todos	  os	  meninos	  de	  
dois	  anos	  para	  baixo,	  em	  Belém	  e	  
nas	  proximidades,	  de	  acordo	  com	  a	  
informação	  que	  havia	  obXdo	  dos	  

magos.	  
Mt	  2	  



17	  	  Então	  se	  cumpriu	  o	  
que	  fora	  dito	  pelo	  
profeta	  Jeremias:	  	  

Mt	  2	  



18	  	  Ouviu-‐se	  uma	  voz	  em	  
Ramá,	  choro	  e	  grande	  

lamentação;	  é	  Raquel	  que	  
chora	  por	  seus	  filhos	  e	  
recusa	  ser	  consolada,	  
porque	  já	  não	  existem.	  	  

Mt	  2	  



3º	  Feito	  Extraordinário	  
A	  graciosa	  operação	  de	  

alcance	  de	  Cristo	  



20	  	  que	  há	  muito	  tempo	  
desobedeceram,	  quando	  Deus	  
esperava	  pacientemente	  nos	  
dias	  de	  Noé,	  enquanto	  a	  arca	  
era	  construída.	  Nela	  apenas	  

algumas	  pessoas,	  a	  saber,	  oito,	  
foram	  salvas	  por	  meio	  da	  água,	  	  

1Pe	  3	  



21	  e	  isso	  é	  representado	  pelo	  
baXsmo	  que	  agora	  também	  

salva	  vocês	  —	  não	  a	  remoção	  da	  
sujeira	  do	  corpo,	  mas	  o	  

compromisso	  de	  uma	  boa	  
consciência	  diante	  de	  
Deus	  —	  por	  meio	  da	  

ressurreição	  de	  Jesus	  Cristo,	  
1Pe	  3	  



3	  Então	  disse	  o	  Senhor:	  Por	  
causa	  da	  perversidade	  do	  
homem,	  meu	  Espírito	  não	  
contenderá	  com	  ele	  para	  

sempre;	  e	  ele	  só	  viverá	  cento	  e	  
vinte	  anos.	  

Gn	  6	  



5	  Ele	  não	  poupou	  o	  mundo	  
anXgo	  quando	  trouxe	  o	  
dilúvio	  sobre	  aquele	  povo	  
ímpio,	  mas	  preservou	  Noé,	  
pregador	  da	  jusXça,	  e	  mais	  

sete	  pessoas.	  	  
2Pe	  2	  



20	  que	  há	  muito	  tempo	  
desobedeceram,	  quando	  Deus	  
esperava	  pacientemente	  nos	  
dias	  de	  Noé,	  enquanto	  a	  arca	  
era	  construída.	  Nela	  apenas	  

algumas	  pessoas,	  a	  saber,	  oito,	  
foram	  salvas	  por	  meio	  da	  água,	  

1Pe	  3	  



21	  e	  isso	  é	  representado	  pelo	  
baXsmo	  que	  agora	  também	  

salva	  vocês	  —	  não	  a	  remoção	  da	  
sujeira	  do	  corpo,	  mas	  o	  

compromisso	  de	  uma	  boa	  
consciência	  diante	  de	  
Deus	  —	  por	  meio	  da	  

ressurreição	  de	  Jesus	  Cristo,	  
1Pe	  3	  



1	  Tendo	  sido,	  pois,	  
jusKficados	  pela	  fé,	  
temos	  paz	  com	  Deus,	  
por	  nosso	  Senhor	  Jesus	  

Cristo,	  	  
Rm	  5	  



2	  por	  meio	  de	  quem	  
obKvemos	  acesso	  pela	  fé	  

a	  esta	  graça	  na	  qual	  
agora	  estamos	  firmes;	  e	  

nos	  gloriamos	  na	  
esperança	  da	  glória	  de	  

Deus.	  
Rm	  5	  



1	  Portanto,	  agora	  já	  
não	  há	  condenação	  
para	  os	  que	  estão	  
em	  Cristo	  Jesus,	  

Rm	  8	  



21	  e	  isso	  é	  representado	  pelo	  
baXsmo	  que	  agora	  também	  
salva	  vocês	  —	  não	  a	  remoção	  
da	  sujeira	  do	  corpo,	  mas	  o	  
compromisso	  de	  uma	  boa	  
consciência	  diante	  de	  
Deus	  —	  por	  meio	  da	  

ressurreição	  de	  Jesus	  Cristo,	  	  
1Pe	  3	  



4º	  Feito	  Extraordinário	  
A	  absoluta	  supremacia	  

	  de	  Cristo	  



22	  que	  subiu	  ao	  céu	  e	  
está	  à	  direita	  de	  Deus;	  
a	  ele	  estão	  sujeitos	  
anjos,	  autoridades	  e	  

poderes.	  
1Pe	  3	  



20	  Esse	  poder	  ele	  exerceu	  
em	  Cristo,	  ressuscitando-‐
o	  dos	  mortos	  e	  fazendo-‐o	  
assentar-‐se	  à	  sua	  direita,	  
nas	  regiões	  celesXais,	  	  

Ef	  1	  



21	  muito	  acima	  de	  todo	  
governo	  e	  autoridade,	  

poder	  e	  domínio,	  e	  de	  todo	  
nome	  que	  se	  possa	  

mencionar,	  não	  apenas	  
nesta	  era,	  mas	  também	  na	  

que	  há	  de	  vir.	  	  
Ef	  1	  



3	  O	  Filho	  é	  o	  resplendor	  da	  glória	  
de	  Deus	  e	  a	  expressão	  exata	  do	  
seu	  ser,	  sustentando	  todas	  as	  

coisas	  por	  sua	  palavra	  poderosa.	  
Depois	  de	  ter	  realizado	  a	  

purificação	  dos	  pecados,	  ele	  se	  
assentou	  à	  direita	  da	  Majestade	  

nas	  alturas,	  	  
Hb	  1	  



4	  tornando-‐se	  tão	  
superior	  aos	  anjos	  
quanto	  o	  nome	  que	  
herdou	  é	  superior	  ao	  

deles.	  
Hb	  1	  



7	  Tu	  o	  fizeste	  um	  pouco	  
menor	  do	  que	  os	  anjos	  
e	  o	  coroaste	  de	  glória	  

e	  de	  honra;	  	  

Hb	  2	  



8	  tudo	  sujeitaste	  debaixo	  dos	  
seus	  pés.	  Ao	  lhe	  sujeitar	  

todas	  as	  coisas,	  nada	  deixou	  
que	  não	  lhe	  esXvesse	  

sujeito.	  Agora,	  porém,	  ainda	  
não	  vemos	  que	  todas	  as	  

coisas	  lhe	  estejam	  sujeitas.	  
Hb	  2	  



9	  Por	  isso	  Deus	  o	  
exaltou	  à	  mais	  alta	  
posição	  e	  lhe	  deu	  o	  
nome	  que	  está	  acima	  

de	  todo	  nome,	  	  
Fp	  2	  



10	  para	  que	  ao	  nome	  de	  
Jesus	  se	  dobre	  todo	  

joelho,	  no	  céu,	  na	  terra	  
e	  debaixo	  da	  terra,	  	  

Fp	  2	  



11	  e	  toda	  língua	  
confesse	  que	  Jesus	  

Cristo	  é	  o	  Senhor,	  para	  
a	  glória	  de	  Deus	  Pai.	  

Fp	  2	  



Conclusão:	  
Como	  você	  reage	  a	  isso?	  


