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Introdução



Era desprezado e o mais 
rejeitado entre os homens; 

homem de dores e que sabe o 
que é padecer; e, como um de 
quem os homens escondem o 
rosto, era desprezado, e dele 

não fizemos caso.
Is 53.3



e qual a suprema 
grandeza do seu poder 

para com os que 
cremos, segundo a 

eficácia da força do seu 
poder;

Ef 1.19



o qual exerceu ele em 
Cristo, ressuscitando-o 

dentre os mortos e 
fazendo-o sentar à sua 

direita nos lugares 
celestiais, 

Ef 1.20



A existência de 
Cristo transcende 

a visão de sua 
crucificação.



Precisamos de novas 
perspectivas para 

efetivamente sabermos 
quem é Jesus, o que é 
imprescindível para se 
relacionar devidamente 

com Ele.



1ª Perspectiva: 
Antes da crucificação 



A vocês, graça e 
paz da parte de 

Deus nosso Pai e 
do Senhor Jesus 

Cristo.
Ef 1.2



Bendito seja o Deus e Pai 
de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que nos abençoou 
com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões 

celestiais em Cristo.
Ef 1.3



Desde que eu soube 
de sua fé no Senhor 
Jesus e de seu amor 
pelo povo santo em 

toda parte, 
Ef 1.15



peço que Deus, o Pai 
glorioso de nosso Senhor 

Jesus Cristo, lhes dê 
sabedoria espiritual e 

entendimento para que 
cresçam no 

conhecimento dele.
Ef 1.17



que, embora sendo 
Deus, não considerou 

que o ser igual a 
Deus era algo a que 

devia apegar-se; 
Fp 2.6



mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser 
servo, tornando-se 

semelhante aos 
homens. 

Fp 2.7



E, sendo encontrado em 
forma humana, 

humilhou-se a si mesmo 
e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz!  
Fp 2.8



e, agora, glorifica-me, 
ó Pai, contigo mesmo, 
com a glória que eu 
tive junto de ti, antes 
que houvesse mundo.

Jo 17.5



Havia em Jerusalém um 
homem chamado Simeão; 

homem este justo e 
piedoso que esperava a 
consolação de Israel; e o 

Espírito Santo estava 
sobre ele.

Lc 2.25



Revelara-lhe o 
Espírito Santo que 
não passaria pela 

morte antes de ver o 
Cristo do Senhor.

Lc 2.26



Movido pelo Espírito, foi 
ao templo; e, quando os 
pais trouxeram o menino 
Jesus para fazerem com 
ele o que a Lei ordenava,

Lc 2.27



28 Simeão o tomou nos 
braços e louvou a Deus, 

dizendo: 29 Agora, 
Senhor, podes despedir 

em paz o teu servo, 
segundo a tua palavra; 

Lc 2



30 porque os meus 
olhos já viram a tua 
salvação, 31 a qual 

preparaste diante de 
todos os povos:  

Lc 2



luz para revelação 
aos gentios, e 

para glória do teu 
povo de Israel.

Lc 2.32



E os principais sacerdotes 
e escribas ouviam estas 
coisas e procuravam um 
modo de lhe tirar a vida; 

pois o temiam, porque toda 
a multidão se maravilhava 

de sua doutrina.
Mc 11.18



E, expelido o demônio, 
falou o mudo; e as 

multidões se 
admiravam, dizendo: 

Jamais se viu tal coisa 
em Israel!

Mt 9.33



E eles, possuídos de 
grande temor, diziam 
uns aos outros: Quem 
é este que até o vento 
e o mar lhe obedecem?

Mc 4.41



Vendo isto, Simão 
Pedro prostrou-se aos 
pés de Jesus, dizendo: 

Senhor, retira-te de 
mim, porque sou 

pecador. 
Lc 5.8



E eis que lhe trouxeram um 
paralítico deitado num leito. 

Vendo-lhes a fé, Jesus 
disse ao paralítico: Tem 
bom ânimo, filho; estão 

perdoados os teus 
pecados.

Mt 9.2



3 Mas alguns escribas diziam 
consigo: Este blasfema. 

4 Jesus, porém, conhecendo-
lhes os pensamentos, disse: 

Por que cogitais o mal no 
vosso coração?

Mt 9



 Pois qual é mais fácil? 
Dizer: Estão 

perdoados os teus 
pecados, ou dizer: 
Levanta-te e anda? 

Mt 9.5



 Ora, para que saibais que o 
Filho do Homem tem sobre 

a terra autoridade para 
perdoar pecados  — disse, 

então, ao paralítico: 
Levanta-te, toma o teu leito 

e vai para tua casa. 
Mt 9.6



 E, levantando-
se, partiu para 

sua casa.  

Mt 9.7



 E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, cheio 
de graça e de verdade, e 
vimos a sua glória, glória 

como do unigênito do 
Pai.  

Jo 1.14



2ª Perspectiva: 
Na crucificação



Tu, menino, serás 
chamado profeta do 
Altíssimo, porque 

precederás o Senhor, 
preparando-lhe os 

caminhos,
Lc 1.76



Simeão os abençoou e disse a 
Maria, mãe do menino: Eis 

que este menino está 
destinado tanto para ruína 

como para levantamento de 
muitos em Israel e para ser 

alvo de contradição
Lc 2.34



(também uma espada 
traspassará a tua própria 

alma), para que se 
manifestem os 

pensamentos de muitos 
corações.

Lc 2.35



O centurião e os que com ele 
guardavam a Jesus, vendo o 

terremoto e tudo o que se 
passava, ficaram possuídos 
de grande temor e disseram: 

Verdadeiramente este era 
Filho de Deus.

Mt 27.54



e, despojando os 
principados e as 

potestades, 
publicamente os expôs 
ao desprezo, triunfando 

deles na cruz.
Cl 2.15



3ª Perspectiva: 
Na ressurreição



e qual a suprema 
grandeza do seu poder 

para com os que 
cremos, segundo a 

eficácia da força do seu 
poder; 

Ef 1.19



o qual exerceu ele em 
Cristo, ressuscitando-o 

dentre os mortos e 
fazendo-o sentar à sua 

direita nos lugares 
celestiais,

Ef 1.20



Antes de tudo, vos 
entreguei o que também 

recebi: que Cristo 
morreu pelos nossos 
pecados, segundo as 

Escrituras, 
1Co 15.3



4 e que foi sepultado e 
ressuscitou ao 

terceiro dia, segundo 
as Escrituras. 5 E 

apareceu a Cefas e, 
depois, aos doze.

1Co 15



Depois, foi visto por mais 
de quinhentos irmãos de 
uma só vez, dos quais a 

maioria sobrevive até 
agora; porém alguns já 

dormem.
1Co 15.6



Depois, foi visto 
por Tiago, mais 
tarde, por todos 

os apóstolos
1Co 15.7



e, afinal, depois de 
todos, foi visto 

também por mim, 
como por um nascido 

fora de tempo.
1Co 15.8



4ª Perspectiva: 
Após a ascensão 



...e fazendo-o 
sentar à sua 
direita nos 

lugares celestiais, 
Ef 1.20



Disse o SENHOR ao meu 
senhor: Assenta-te à 

minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos 
debaixo dos teus pés.

Sl 110.1



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 1.21



Deus colocou todas as 
coisas debaixo de 

seus pés e o designou 
como cabeça de todas 
as coisas para a igreja,

Ef 1.22



E pôs todas as coisas 
debaixo dos pés, e 
para ser o cabeça 

sobre todas as coisas, 
o deu à igreja,

Ef 1.22



Conclusão: 
Onde fica a igreja?



E a igreja é seu corpo; 
ela é preenchida e 

completada por Cristo, 
que enche consigo 

mesmo todas as coisas 
em toda parte.

Ef 1.23






