
IV. O Rei Soberano - Colossenses 1.12-20 
Paulo escreveu sua carta aos Colossenses quando estava preso em 

Roma nos anos 60 e 61 dC. O Tema da Carta é a supremacia do Rei Jesus.   
Em Cl 1.12-20 Paulo fala de Jesus como o rei soberano. A igreja 

precisaria viver em ação de Graças (12) pelo que Deus fez em suas vidas 
(13): “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino 
do Filho do seu amor”. 

Hoje vivemos no Reino soberano de Jesus e temos a redenção e a 
remissão dos pecados (14). 

O Senhor é a imagem do Deus invisível e o primogênito (15). Tudo 
foi criado por meio dele e para ele (16). Ele é antes de todas as coisas. 
Nele, tudo subsiste (17). Ele é o cabeça de tudo. Tem a primazia sobre 
tudo e sobre todos (18). Toda a plenitude reside Nele (19). 

Como Rei na cruz, Ele reconciliou todas as coisas (20): “havendo 
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo 
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus”. 
 Jesus reinará e já reina em nossas vidas. Ele é o rei soberano.  
 Qual área de sua vida que Jesus ainda não reina? 
 
Conclusão: 
 Jesus é o Rei do Universo. Na cruz do Calvário selou seu reino 
através do seu sangue. Que possamos reconhecer, no Cristo crucificado, 
aquele que um dia voltará em seu reino para nos buscar e nos levar para a 
nova Jerusalém.   
 
Oração  
Onipotente e sempiterno Deus, que sempre estás mais pronto a ouvir do 
que nós a suplicar, e nos dás mais do que desejamos ou merecemos; 
derrama sobre nós a tua misericórdia, perdoando o que nos pesa na 
consciência e dando-nos as bênçãos que não somos dignos de pedir, senão 
pelos merecimentos de Jesus Cristo teu Filho, nosso Senhor, que vive e 
reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
 
 
Dedicação: 
Cântico de encerramento 
Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 

 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

34º Domingo Comum  
Cristo, o Rei do Universo. 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Como será o fim do 

mundo? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
No último domingo do Tempo 

Comum celebramos Cristo, o Rei do 
Universo. Ele é o Alfa e o Omega. A história termina com o Seu reinado 
eterno sobre todas as coisas. O Antigo Testamento profetiza a vinda do 
Rei Messias. Aquele que seria maior do que Moisés (Dt 18.15). O seu 
reino não teria fim (Dn 2.44). Seria chamado de o Filho de Davi (Is 11.1). 
Reinaria para sempre sobre a Casa de Israel. Mas as profecias também 
falam de um Messias sofredor que deveria passar pela cruz para nos 
comprar para seu reino (Is 53.4,5).  

Hoje estudaremos o Reinado de Jesus, o Rei do Universo.  
 
I. O Rei na cruz - Lucas 23.35-43 

Lucas 23.35-43 fala do Rei Jesus na cruz. Sua condenação estava 
escrita em letras gregas, romanas e hebraicas: “O Rei dos Judeus” (38). 
Foi condenado pelos judeus e romanos por causa de sua pregação sobre o 
Reino.  
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Na cruz ele é zombado pelas autoridades religiosas por ser o 
Messias (35): “Salvou os outros; a si mesmo se salve, se é, de fato, o 
Cristo de Deus, o escolhido”. 

É também escarnecido pelos soldados por ser o Rei dos judeus 
(36,37).  

Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele (39). 
O Rei Jesus na cruz não foi reconhecido pelos romanos e nem 

pelos judeus.  
Contudo, o outro malfeitor repreende o blasfemador dizendo 

(40,41): “Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, 
na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos 
merecem; mas este nenhum mal fez”. 

Este reconhece Jesus como Rei que virá. Havia ouvido suas 
pregações e creu no reino vindouro. Por isso diz (42): “Jesus, lembra-te de 
mim quando vieres no teu reino”. Reconhecendo o reino vindouro e se 
arrependendo ganhou o paraíso. Jesus lhe responde (43): “Em verdade te 
digo que hoje estarás comigo no paraíso”. 

O reinado de Jesus passou pela batalha da cruz. O sofrimento lhe 
deu legitimidade. Continuou sendo rei e foi reconhecido como o rei que 
um dia viria em glória com seu reino. Nunca poderemos excluir a cruz do 
reinado de Cristo. Cruz e Reino são sínteses do ministério do Rei Jesus, o 
Senhor do Universo.  

Você reconheceria Jesus como Rei estando Ele crucificado? 
 
II. O Rei prometido - II Samuel 5.1-3 

II Samuel fala do início do reinado de Davi. Após vencer seus 
muitos inimigos, todas as tribos de Israel vêm a Davi e dizem (1,2): 
“Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre 
nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel; também o 
SENHOR te disse: Tu apascentarás o meu povo de Israel e serás chefe 
sobre Israel”. 
 Todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom. 
Fizeram aliança perante o SENHOR. Ali em Hebrom ungiram Davi rei 
sobre Israel (3). 
 Neste momento, tem início o reino de Davi e o reinado messiânico. 
Este reino é profético e eterno.  

Jesus veio da tribo de Judá, da família de Davi. Lucas 2.4,5 diz: “E 
subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de 

Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi), a fim de 
alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida”. 
 Em Jesus, o Reino de Davi é eterno (Sl 145.13). Jesus é o Messias 
que nasceu para reinar sobre Israel e sobre o mundo. O fim da história é a 
volta do Rei Jesus em seu reino para arrebatar o povo que creu em sua 
palavra e realizar o juízo e a justiça. Ele é o cordeiro de Deus, a raiz de 
Davi. “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas 
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da 
manhã” (Ap 22.16). 
 Jesus é rei de sua vida? 
 
III. A Cidade do Grande Rei – Salmo 122 
 Jerusalém não é uma simples cidade. É a cidade escolhida por 
Deus para ser o trono de seu Filho Jesus, o Rei do universo.  
 Em Jerusalém foi construída a Casa do Senhor. Lá Jesus morreu e 
ressuscitou e um dia voltará para reinar no monte Sião em Jerusalém (Is 
24.23; Ap 14.1).  
 O Salmo 122 fala da alegria que envolve Jerusalém e as profecias 
bíblicas com relação ao Rei Jesus. 
 Ir a Jerusalém é motivo de alegria (1). As tribos de Israel vão a 
Jerusalém render graças ao nome do Senhor (2-4) por que lá estão os 
tronos da justiça (5).  
 Por isso somos convidados a orar por Jerusalém (6): “Orai pela paz 
de Jerusalém! Sejam prósperos os que te amam”. 
 O salmista ora, por amor aos seus irmãos e amigos, pedindo paz 
dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios (7,8).  
 Ele termina fazendo um voto a Deus (9): “Por amor da Casa do 
SENHOR, nosso Deus, buscarei o teu bem”. 
 Jerusalém é tão importante para o Rei Jesus que seu nome é dado à 
nova cidade onde os salvos habitarão: “E eu, João, vi a santa cidade, a 
nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa 
ataviada para o seu marido” (Ap 21.2). “E levou-me em espírito a um 
grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que 
de Deus descia do céu (Ap 21.10). 
 Jesus na cruz, em Jerusalém, estava com o seu sangue, nos 
comprando para Deus e fazendo conosco uma nova aliança. Em 
Jerusalém, a cidade do grande Rei, fomos inseridos nas promessas feitas 
por Deus a Abraão (Gl 3.13,14).    
 Você acredita que reinará com Cristo? 


