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LIÇÃO 10  

Jesus Cristo, o Senhor 
 
Nesta Lição Estudará... 
Autoridade Como Senhor 
     Título de Autoridade 
     Prova de Autoridade 
Reconhecimento Como Senhor 
     Cabeça da Igreja 
     Rei dos Reis e Senhor dos Senhores 
 
AUTORIDADE COMO SENHOR 
 
     Crê em Jesus como o seu Senhor, que ressurgiu da morte? Isto é muito importante. A sua vida 
espiritual depende disto. 
 
“Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos 
mortos, será salvo” (Romanos 10:9). 
 
Título de Autoridade 
     Muitas pessoas chamaram Jesus de “Senhor”. O que é que realmente queriam expressar através 
deste tratamento? Por que Paulo usou este título para Jesus mais de 200 vezes? O que significa crer no 
Senhor Jesus para ser salvo? Por que Deus diz que toda a língua confessará que Jesus é o Senhor? 
     A palavra grega Kurios, que na Bíblia foi traduzida por Senhor, era um título de autoridade. As 
pessoas usavam-no para demonstrar respeito. Poderia ser simplesmente uma forma polida de 
tratamento. O chefe de família era o senhor da sua casa. Os escravos chamavam o seu dono de senhor. 
Súditos reconheciam os governantes como os seus senhores. Kurios era também um título de adoração 
dado aos deuses de diversas religiões, bem como a Jeová, o verdadeiro Deus. Neste sentido, a Bíblia 
usa o título Senhor tanto para se referir a Deus Pai como ao Seu Filho Jesus Cristo. Chamar Jesus de 
Senhor é reconhecer a Sua divindade, a Sua união com o Pai. É reconhecer a Sua autoridade suprema 
sobre o universo, e o Seu direito de governar as nossas vidas. 
     Quando Jesus é o nosso Senhor, nós apresentamo-nos a Ele para receber as Suas ordens e 
instruções, e levamos tudo a Ele em oração. A Sua palavra é o manual, o guia do nosso viver diário. 
Não nos precisamos preocupar com nada. O nosso Senhor tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, 
e Ele ama-nos. Tudo o que precisamos fazer é confiar n’Ele e obedecer-Lhe. 
 

Para Fazer 
 

1 Decore Romanos 10:9. 
 
2 ”Senhor” é um título usado para expressar 

a) reconhecimento de autoridade. 
b) reconhecimento de igualdade. 
c) companheirismo. 
 

3 Quantas vezes Paulo usou o título “Senhor” para Jesus? 
 
             
 
4 Pense: Para si, o que significa chamar a Jesus de Senhor? Apenas uma forma polida de 

tratamento? Até que ponto Ele é o seu Senhor? 
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Prova de Autoridade 
     Jesus comprovou a Sua autoridade nos Seus ensinos. Ele deixou as pessoas maravilhadas com a 
absoluta confiança com que revelava verdades a respeito de Deus e dos homens. Ele chamou-Se a Si 
mesmo de: o caminho, a verdade,  e a vida. 
     Jesus comprovou a Sua autoridade sobre a natureza. Ele andou sobre as ondas encapeladas. As 
Suas palavras “Acalma-te, emudece” acalmaram a tempestade. Ele transformou água em vinho. Ele 
alimentou 5.000 homens com cinco pães e dois peixinhos. 
     Jesus comprovou a Sua autoridade sobre as doenças e a morte. Ao Seu toque, os surdos 
começaram a ouvir, os cegos a ver, os aleijados a andar. Ele trouxe os mortos de volta à vida. Ele 
morreu e ressurgiu. 
     Jesus comprovou a Sua autoridade moral. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele estabeleceu o 
melhor código ético jamais conhecido. Ele transformou vidas arruinadas em vidas puras e úteis. Ele 
foi um líder perfeito. 
     Jesus comprovou a Sua autoridade espiritual. Ele perdoou pecados. Ele expulsou maus espíritos, 
libertando as suas vítimas. Ele fez a obra do Seu Pai e revelou Deus à Humanidade. Ele voltou para o 
céu e enviou o Espírito Santo à Sua igreja. 
     Jesus comprovou a Sua autoridade sobre a Sua Igreja. Como Senhor, enviou os Seus seguidores a 
evangelizarem o mundo e deu-lhes poderes sobrenaturais para fazerem isto. Quando obedecemos às 
Suas ordens, recebemos d’Ele todo o poder e autoridade do céu. 
 
“Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou” (João 13:13). 
 
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, 
ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo; Ensinando-as a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos os dias, até à 
consumação dos séculos. Ámen.” (Mateus 28:18-20). 
 

Para Fazer 
 

5 Escreva e reflicta sobre João 13:13.         
 
             
 
             
 
6 O que Jesus ordenou que os Seus discípulos ensinassem àqueles que eles baptizavam? 

a) A construir grandes igrejas. 
b) A obedecer a todas as Suas ordens. 
c) A seguir o Seu exemplo. 
 

7 Combine o tipo de autoridade mencionada na coluna da esquerda com a comprovação da 
mesma, na coluna da direita. 

 
      a) cura os doentes   1. espiritual  
    
     b) acalma as tempestades  2. moral  
    
      c) a grande comissão   3. sobre a natureza  
   
      d) perdoa os pecados   4. sobre a igreja  
   
     e) ressurreição    5. sobre as doenças  
   
     f) padrão de vida   6. sobre a morte     
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8 Pense: Será que ao orarmos estamos a reconhecer a autoridade de Jesus em todos esses  
domínios (terrenos)? 

 
RECONHECIMENTO COMO SENHOR 
 
     Na Terra hoje, a Igreja reconhece Jesus como Senhor. Ele está acima de todo o poder espiritual. 
Algum dia todo o mundo virá a reconhecê-Lo como o seu justo Governador e Senhor. 
 
“...Segundo a operação da força do seu poder; que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e 
pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo 
nome que se nomeie, não só neste século, mas, também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos 
seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja” (Efésios 1:19-22). 
 
Cabeça da Igreja 
     Todos aqueles que aceitam Jesus como o seu Salvador e Senhor são membros da Sua Igreja. Paulo 
diz-nos, em quatro das suas Epístolas, que Jesus é a nossa cabeça e a Igreja é o Seu corpo. Temos 
estudado sobre os privilégios da união com Cristo. Só podemos gozar destes privilégios, totalmente, à 
medida que damos a Jesus o primeiro lugar nas nossas vidas. A cabeça deve guiar o corpo, não o 
corpo a cabeça. Cada membro tem o seu próprio lugar e função no corpo. Todos nós devemos 
trabalhar conjuntamente para o bem do corpo, a igreja, e para executarmos o propósito de Cristo, o 
nosso Cabeça. 
 
“ E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele; E ele é a cabeça do corpo da 
igreja, é o princípio e o primogénito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência” 
(Colossenses 1:17-18). 
 
“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros 
uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada...”         
(Romanos 12:5-6). 
 
     Antes de Jesus estabelecer o Seu reino na Terra, Ele levará a Sua Igreja para o céu e nos preparará 
para governarmos com Ele. Jesus julgará a todos nós – pesando as nossas faltas e fracassos e 
premiando-nos por tudo que tivermos feito por Ele. O Seu governo deve ser estabelecido firmemente 
em cada área das nossas vidas, antes de podermos reinar com Ele no Seu reino eterno. 
 
“Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o 
que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” (2 Coríntios 5:10). 
 
     Depois do julgamento haverá uma grande celebração no céu, citada na Bíblia como as Bodas do 
Cordeiro. Lemos sobre isto no livro de Apocalipse. Vinte e nove vezes, no Apocalipse, Jesus é 
chamado O Cordeiro. Este é o título de honra característico de Jesus, após a Sua volta ao céu. A igreja 
compartilha desta honra como a noiva do Cordeiro. 
 
“E, saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai ao nosso deus, vós, todos os seus servos, e vós que o 
temais, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a 
voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! pois já o Senhor Deus 
Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas 
do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e 
resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos senatos” (Apocalipse 19:5-8). 
 

Para Fazer 
 

9 Paulo chama Cristo de            
 
10 Onde pode encontrar o seu lugar certo, na vida?         
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11 Quem deve ter sempre a primazia? 
 
             
 
12 Jesus tem a primazia na sua vida? Como se sente como parte do corpo de Cristo? Está 

satisfeito de fazer parte da Igreja, a noiva de Cristo? 
 
Rei dos Reis e Senhor dos Senhores 
     Para completar a nossa visão a respeito de quem é Jesus, nós precisamos olhar para o futuro e vê-
Lo na Sua glória. 
 
“Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá... Eu sou o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim, diz o 
Senhor, que é, e que era, e que há-de vir, o Todo-poderoso” (Apocalipse 1.7-8). 
 
     Alfa e Ómega são a primeira e última letras do alfabeto grego, o princípio e o fim. Jesus é o Alfa – 
a causa inicial, a fonte da realidade. Jesus é o Ómega – Aquele que dará o cumprimento dos 
propósitos eternos de Deus. Ele fará com que todas as coisas tomem os seus devidos lugares. Ele 
vencerá todo o mal e reinará para sempre como Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
     Jesus descreve a situação crítica dos tempos que antecederão a Sua volta ao mundo.  
O livro de Apocalipse regista vários detalhes: guerras, epidemias, terramotos, fome, poluição das 
águas, morte de peixes, vegetações destruídas, opressão sobre um mundo ditador – morte na Terra. 
     Graças a Deus isto não é o fim. Embora o pecado traga sofrimento e morte, Cristo tem redimido 
um povo para Si mesmo e esta Terra para ser o lugar do Seu reino perfeito. Jesus é o Ómega. Ele logo 
voltará para tomar posse do mundo que Ele criou com o Seu poder e redimiu com o Seu sangue. 
 
“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; 
e julga e peleja com justiça...e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus; e seguiam-no os 
exércitos no céu... e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, Senhor dos 
senhores.” (Apocalipse 19:11, 13-14, 16). 
 
“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o 
Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E quando o Filho do homem 
vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentar-se-á no trono da sua glória; e todas 
as nações serão reunidas diante dele...” (Mateus 24:30; 25:31-32). 
 
“Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra... E morará o lobo 
com o cordeiro... o bezerro, o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os 
guiará... Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santificação, porque a terra se 
encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 
O DESERTO e os lugares se alegrarão disto; o ermo exultará e florescerá como a rosa... Então os olhos 
dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a 
língua dos mudos cantará; porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 
E os resgatados do Senhor votarão, e virão a Sião com júbilo: e alegria eterna haverá sobre as suas 
cabeças: gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido” (Isaías 11:4, 6, 9; 35:1, 5-6, 10). 
 
“...Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo... e 
Deus limpará dos seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; 
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço 
novas todas as coisas...” (Apocalipse 21:3-5). 
 
     Neste breve curso não pode estudar tudo sobre os títulos de Jesus, nem ler tudo sobre o Seu 
maravilhoso reino. Contudo, nós esperamos que agora conheça melhor Jesus e que O ame muito mais 
enquanto espera pela Sua volta. Então, um dia, quando Ele voltar, vê-Lo-á face a face e conhecê-Lo-á 
como Ele é, e poderá juntar-se ao cântico universal de louvor ao Cordeiro: 
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“E cantavam um cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste 
morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; e 
para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi uma voz de 
muitos anjos, ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, 
e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o 
poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e acções de graças. E ouvi a toda criatura que 
está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao 
que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas acções de graças, e honra, e glória, e 
poder, para todo o sempre” (Apocalipse 5:9-13). 
 

Para Fazer 
 

13 Antes de fazer os exercícios desta secção, reveja e recorde a primeira página de cada lição. 
Tente lembrar-se o mais que puder, a respeito de cada ponto. Dê uma vista de olhos na lição. 
Pense no que cada ponto significa para si, e fale com Jesus sobre isto. 

 
14 Agora, voltemos a esta secção. Dê Três títulos de Jesus, registados em Apocalipse 19.     
 
             
 
             
 
             
 
15 A única solução para os problemas  do mundo está em 

a) melhores técnicas científicas. 
b) uma educação universal. 
c) um melhor sistema político. 
d) a vinda de Cristo, como Rei. 
 

16 Leia esta lição outra vez e sublinhe os versículos bíblicos que gosta mais. 
 
17 Leia a canção do Cordeiro para Jesus. Louve-O por ter morrido para salvá-lo. 
 
 

Parabéns! 
 Queremos cumprimentá-lo por ter chegado ao fim deste curso. Temos certeza de que ele será 
de grande valor para si, assim como os outros que o ICI tem para si. Se ainda não se inscreveu para o 
próximo curso, faça-o quando enviar o exame deste curso para o escritório do ICI existente na sua 
área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


