
Deus nos dar� o poder para vivermos em plenitude. O mesmo 
poder que (20) ele exerceu em Cristo “ressuscitando-o dentre os mortos e 
fazendo-o sentar � sua direita nos lugares celestiais, 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”.

Na gloriosa Ascens�o, o Senhor se elevou sobre todo principado e 
potestade e est� sentado nos lugares celestiais. Isso fala da autoridade do 
Filho. 

Hoje Ele exerce esta autoridade em nossa vida para que possamos 
testemunhar com poder espiritual.

Voc� tem exercido autoridade espiritual?

Conclusão:
A Solenidade da Ascens�o do Senhor nos prepara para a grande 

festa do Pentecostes. Que possamos sempre trazer a mente que Jesus est� 
sentado a direita de Deus Pai e intercede por n�s. Seus bra�os continuam 
estendidos nos aben�oando como no dia da Ascens�o. 

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 Renova��o Espiritual.

A Ascens�o do Senhor
A Gloriosa Ascensão do Senhor

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que Jesus est� 

fazendo no c�u hoje?
 Ministração do Roteiro

Hoje celebramos a Ascens�o do 
Senhor. Para compreender melhor o 
significado espiritual do Mist�rio da 
Ascens�o � necess�rio recordar e sua �ntima 
liga��o com o Mist�rio de Pentecostes. Foi 
o pr�prio Jesus quem esclareceu esta 
liga��o quando disse: “Conv�m a v�s que eu v�! Porque, se eu n�o for, o 
Consolador n�o vir� a v�s; mas se eu for, vo-lo enviarei” (Jo 16.7).

Ap�s a ressurrei��o, Jesus apareceu durante quarenta dias para 
consolidar a f� em seus ap�stolos e disc�pulos. Uma vez que esta f� teve 
in�cio, Jesus encerra o seu tempo aqui na terra e sobe aos c�us para de l� 
enviar o Esp�rito Santo.

A Ascens�o fala do selo ministerial do Senhor e sua volta ao trono 
de gl�ria para ser nosso eterno intercessor; � a glorifica��o do Senhor 
Jesus. 
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I. Ascens�o e Promessa do Consolador – Lucas 24. 46-53.
No Evangelho de Lucas 24.46-53 Jesus ressuscitado explica as 

Escrituras aos ap�stolos sobre sua morte e ressurrei��o (46), e sobre a 
miss�o dos disc�pulos (47). Ele diz (48): “V�s sois testemunhas destas 
coisas”.

Para que a miss�o fosse poss�vel Jesus promete enviar o 
revestimento de poder (49): “Eis que envio sobre v�s a promessa de meu 
Pai; permanecei, pois, na cidade, at� que do alto sejais revestidos de 
poder”.

Logo ap�s os levou � Bet�nia e, erguendo as m�os, os aben�oou.
Enquanto os aben�oava, foi elevado aos c�us em sua gloriosa Ascens�o 
(50-51).

Os ap�stolos o adoram, voltam para Jerusal�m em grande j�bilo e 
permanecem no Templo louvando a Deus (52-53).

Eles ficaram com a promessa e com a esperan�a do revestimento 
de poder no dia de Pentecostes. A Ascens�o veio acompanhada de 
promessas. Jesus subiu ao c�u e deixou a promessa do consolador, o 
Esp�rito Santo.

Jesus est� presente na vida da igreja atrav�s do Esp�rito Santo 
prometido.   
Voc� j� recebeu o revestimento de poder?

II. Ascens�o e a Promessa da volta do Senhor - Atos 1.1-11 
Em Atos 1.1-11, Lucas reescreve com detalhes o que ocorreu na 

Ascens�o do Senhor. Ele diz a Te�filo, que havia relatado “todas as coisas 
que Jesus come�ou a fazer e a ensinar at� ao dia em que, depois de haver 
dado mandamentos por interm�dio do Esp�rito Santo aos ap�stolos que 
escolhera, foi elevado �s alturas” (1,2).

Jesus ordenou-os a permanecer em Jerusal�m para receber a 
promessa do Esp�rito Santo. Ele diz: “Porque Jo�o, na verdade, batizou 
com �gua, mas v�s sereis batizados com o Esp�rito Santo, n�o muito 
depois destes dias” (5).

Ele afirmou ainda que n�o competia aos disc�pulos saber os tempos 
de sua volta ou da restaura��o do reino de Israel (6,7). 

Mas que deveriam receber o poder para testemunhar (8): 
“recebereis poder, ao descer sobre v�s o Esp�rito Santo, e sereis minhas 
testemunhas tanto em Jerusal�m como em toda a Jud�ia e Samaria e at� 
aos confins da terra”.

Ap�s estas palavras, ocorre a gloriosa Ascens�o do Senhor (9): “... 
foi Jesus elevado �s alturas, � vista deles, e uma nuvem o encobriu dos 
seus olhos”.

Dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: 
“Var�es galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que 
dentre v�s foi assunto ao c�u vir� do modo como o vistes subir” (10,11).

Com a Ascens�o veio a Promessa de seu retorno para buscar a 
Igreja e estabelecer seu reino eterno. 

Jesus promete o poder do alto e os anjos prometem seu glorioso 
retorno nas nuvens. A Ascens�o foi a certeza de que Jesus voltar�.
Como voc� espera a volta do Senhor?

III. A Ascens�o e a Alegria no C�u - Salmo 47 
A Ascens�o do Senhor tamb�m fala da alegria no c�u ao receber o 

Filho de volta ao seu trono. 
Foi a volta do Rei da Gl�ria. Jesus veio e cumpriu fielmente a 

miss�o de redentor. Na liturgia, o Salmo 47 fala a partir da perspectiva do 
c�u.

Todos s�o convidados a celebrar Deus com j�bilo (1). Jesus � 
tremendo. � o grande Rei em toda a terra (2).

Ele foi ao c�u, em sua Ascens�o, ao som de louvores (5): “Subiu 
Deus por entre aclama��es, o SENHOR, ao som de trombeta”.

Ele se tornou o nosso Rei que merece ser louvado (6). � o Rei do 
c�u e agora � de toda a terra (7,8).

O salmista diz (9): “...a Deus pertencem os escudos da terra; ele se 
exaltou gloriosamente”.

A Ascens�o foi a exalta��o de Jesus e seu retorno ao trono de 
Gl�ria. Ele � a nossa alegria no c�u e na terra. 

O que te d� alegria nos momentos de tribula��o?

IV. A Ascens�o e a Autoridade do Filho - Ef�sios 1.17-23 
A Ascens�o do Senhor fala do mist�rio do Filho como nosso 

redentor eterno.
Em Ef�sios 1.17-23 Paulo ora para que a igreja tenha o Esp�rito de 

sabedoria e de revela��o para entender este mist�rio (17). 
Os olhos do nosso cora��o precisam ser iluminados para que 

saibamos a riqueza da gl�ria que Ele nos deu por heran�a (18,19).


