
Oração 
Senhor soberano, teu Filho ascendeu em triunfo para governar todo o 
universo em amor e gl�ria; faz que todos os povos reconhe�am a 
autoridade do seu reino. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

Ascens�o do Senhor
As Promessas da Ascensão

Marcos 16.15-20
 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Quando uma 

despedida � sinal de alegria?
 Leitura Inicial: Marcos 16.15-

20

Introdução:
A Ascens�o de Cristo, sua 

volta para o C�u, ocorreu 40 dias 
ap�s sua ressurrei��o. Em Nazar� 
Ele encarna no ventre de Maria e nasce em Bel�m. Na ascens�o, no Monte 
das Oliveiras, Ele volta para o C�u, de carne e osso, para continuar seu 
minist�rio como intercessor e enviar o Esp�rito Santo.

A Ascens�o � o selo do seu minist�rio. Jesus volta ao Pai para 
ajudar a igreja a fazer disc�pulos e disc�pulas e espalhar o Evangelho do 
Reino dos C�us. Hoje veremos o que ocorreu na Ascens�o de Cristo e 
seremos edificados no discipulado. 

I. Na Ascensão está a promessa do Poder para sermos Testemunhas 
A Ascens�o narrada por Lucas em Atos 1.1-11 � importante para a 

nossa compreens�o deste Mist�rio da F�. 
Antes de Jesus ascender ao C�u Ele falou da promessa do batismo 

com o Esp�rito Santo (5). O interesse da Igreja n�o deveria ser em 
conhecer os tempos e as �pocas em que o Senhor restauraria Israel, mas 
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receber o poder do Esp�rito Santo para ser testemunha “tanto em Jerusal�m 
como em toda a Jud�ia e Samaria e at� aos confins da terra” (7,8).

Esta foi a Sua �ltima Palavra. Logo ap�s (9) “foi Jesus elevado �s 
alturas, � vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos”.

O discipulado s� � poss�vel com o poder do Esp�rito Santo. Jesus 
deixou esta promessa como �ltima Palavra para a vida da igreja.  

Voc� j� recebeu o poder do Esp�rito Santo para fazer disc�pulos?

II. Na Ascensão, Jesus reassume o seu reinado eterno
Na encarna��o o Senhor Jesus abriu m�o de sua gl�ria. Viveu entre 

os homens como homem. Morreu como homem. 
Mas na ascens�o Ele voltou na para a Gl�ria e reassumiu o seu 

reinado eterno. O Salmo 47.2-3, 6-9 fala que o Senhor � o Rei alt�ssimo e 
tremendo. Todos os povos est�o debaixo de seus p�s. 

� um Salmo messi�nico e prof�tico. Fala do Reinado que o Senhor 
Jesus ir� exercer sobre toda a terra. O v. 8 diz: “Deus reina sobre as 
na��es; Deus se assenta no seu santo trono”.

Jesus est� assentado em seu trono e reinando em nossa vida. Como 
servos e filhos do Rei Jesus, precisamos fazer sua vontade vivendo em 
santidade, justi�a, fraternidade e fazendo disc�pulos e disc�pulas para o 
Senhor. 

Jesus � Rei em todas as �reas de sua vida?

III. Na Ascensão Jesus dá autoridade para a Igreja
Jesus voltou ao c�u e entregou a igreja sua autoridade sobre a terra. 

Em Ef�sios 1.17-23 Paulo fala da autoridade de Cristo e a delega��o que 
deu a Igreja. 

Como disc�pulos precisamos ter os olhos iluminados para 
conhecermos “qual � a esperan�a do chamamento, qual a riqueza da gl�ria 
da sua heran�a nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para 
com os que cremos, segundo a efic�cia da for�a do seu poder” (18,19).

Deus ressuscitou Cristo e o fez (20) “sentar � sua direita nos 
lugares celestiais, (21) acima de todo principado, e potestade, e poder, e 
dom�nio, e de todo nome que se possa referir n�o s� no presente s�culo, 
mas tamb�m no vindouro. (22) E p�s todas as coisas debaixo dos p�s e, 
para ser o cabe�a sobre todas as coisas, o deu � igreja”. 

Jesus em sua ascens�o entregou � igreja a autoridade espiritual 
sobre todos os poderes espirituais. 

Jesus subiu as alturas e enviou sobre seus disc�pulos os dons, 
conforme Ef�sios 4.1-13. 

Hoje, como disc�pulos e disc�pulas do Senhor que foi assunto ao 
c�u, precisamos exercer nossa autoridade e praticar os dons que recebemos 
para a salva��o do mundo e edifica��o da igreja. 

Voc� tem assumido a autoridade que Deus lhe deu?
Voc� tem exercitado os Dons?

IV. Na Ascensão Jesus se assenta a destra do Pai 
O Evangelho de Marcos narra, de forma breve, a Ascens�o do 

Senhor Jesus.
Contudo, antes da Ascens�o, no Monte das Oliveiras, Jesus d� aos 

seus disc�pulos a miss�o de fazer novos disc�pulos (15,16): “Ide por todo o 
mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado ser� 
salvo; quem, por�m, n�o crer ser� condenado”.

Da mesma forma, promete os sinais para capacitar na miss�o (17-
18): “Estes sinais h�o de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, 
expelir�o dem�nios; falar�o novas l�nguas; pegar�o em serpentes; e, se 
alguma coisa mort�fera beberem, n�o lhes far� mal; se impuserem as m�os 
sobre enfermos, eles ficar�o curados.

O vers�culo 19 diz: “De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter 
falado, foi recebido no c�u e assentou-se � destra de Deus”.

Jesus assentado a destra de Deus fala de Sua autoridade como 
Filho de Deus. Assume o seu trono e junto ao Pai intercede pelos Seus 
filhos e filhas. Hoje temos um intercessor que est� a destra o Pai. Ele � o 
mediador entre Deus e os homens. O �nico salvador e Senhor. S� Ele est� 
a destra de Deus. 

Jesus, ap�s sua Ascens�o, permaneceu cooperando com os 
disc�pulos e confirmando a Palavra por meio dos sinais (20). 

A Ascens�o n�o foi uma aus�ncia de Jesus, mas sua glorifica��o e 
sua nova forma de cooperar com o Reino de Deus na Terra atrav�s do 
discipulado. 

Voc� j� recebeu Sinais de Jesus em sua vida?
Conclusão: 
Celebramos a Solenidade da Ascens�o do Senhor crendo em Sua 

promessa do Poder do Esp�rito Santo, aceitando Seu Reinado em nossa 
vida, assumindo a autoridade que Ele nos deu e confiando em Sua 
intercess�o junto ao Pai, Sua coopera��o com o trabalho da igreja e Sua 
confirma��o por meio dos sinais. 


