
A ASCENSÃO DE JESUS CRISTO 

Lucas 24.50-53; Atos 1.1-11 

 

Introdução  

Qual teria sido a sua reação caso estivesse entre aqueles discípulos de Jesus Cristo que o viram 
subir ao céu? Como você ficaria depois de vê-lo sumir entre as nuvens? 

Depois de ser crucificado e sepultado, Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele não subiu 
imediatamente ao céu. Sua ascensão demorou quarenta dias durante os quais ele manifestou-se 
visivelmente para mais de quinhentas pessoas (1 Co 15.5-8). 

 

1. O sentido da ascensão 

a) Término do ministério de Jesus na terra 
Este ato culminou e encerrou o ministério de Jesus Cristo aqui na terra (Jo 17.4). 
 
b) Sua ascensão foi corpórea  
O mesmo corpo de carne e ossos que ressurgiu dos mortos, foi recebido e glorificado no céu (Lc 

24.39; 1 Co 15.35-49; Fp 3.20-21). O quadro não é exatamente de Cristo subindo ao céu sozinho. Ele 
foi elevado, dando o sentido de atração; o Pai o atraiu para si mesmo, ansioso por receber seu Filho 
novamente na plenitude de sua comunhão.  

 
c) O céu é lugar sólido 
Como a terra é lugar sólido, capaz de comportar vida física, assim também é o céu. Nosso Senhor 

Jesus Cristo foi transferido de um lugar habitável para outro lugar habitável, próprio para seu corpo 
glorificado.  

 

2. A necessidade de apresentação (Hb 9.12; 13.11,12) 

A ascensão de Jesus Cristo foi necessária, a fim de apresentar o sacrifício dele próprio na presença 
de Deus. No Antigo Testamento, para dar eficácia ao sacrifício, era necessário que o sumo sacerdote 
entrasse no Santo dos Santos, na presença de Deus, com o sangue do cordeiro imolado e, à vista do 
sangue, os pecados dos ofertantes, seriam perdoados (Lv 4.3-12; 16.6,15). Assim, Cristo também 
apresentou-se, mas de outro modo: “Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu 
próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção” (Hb 
9.12; 13.11,12). 

 

3. A necessidade de intercessão (Rm 8.34; Hb 7.25; 1 Jo 2.1-2) 

A ascensão de Cristo foi necessária, a fim de que ele intercedesse na presença de Deus, em favor 
de seu povo. Desde a entrada do pecado no mundo, o homem tem acesso à presença de Deus somente 
por meio da intercessão de um mediador. O sistema cerimonial do Antigo Testamento ensina a 
centralidade desse princípio. Mas Cristo, em virtude de sua ressurreição e ascensão, é infinitamente 
superior às figuras do Antigo Testamento. Jesus Cristo é nosso único Mediador (1 Tm 2.5). 

 

4. A necessidade de enviar o Espírito Santo (Jo 14.16-18, 26; 16.7-14) 

A ascensão foi necessária, a fim de que Cristo enviasse o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem 
aplica os méritos de Cristo ao coração dos crentes. Se Jesus não partisse, o Espírito Santo não viria. 
O termo “convém” (Jo 16.7) explica porque o Espírito Santo, como Vivificador, é a promessa de Deus 
para conceder aos filhos de Deus as primícias celestiais. O Espírito Santo é o próprio selo da nossa 
salvação. Sem tal selo, seria impossível desfrutar a certeza da salvação (Rm 8.9; 2 Co 1.21,22; Ef 1.13). 

 

5. A necessidade de preparação (Jo 14.2) 

A ascensão foi necessária, a fim de que Cristo nos preparasse um lugar no céu. Por meio de sua 
morte, Cristo pagou o preço da nossa redenção e, agora, pela sua ascensão, ele entrou no céu para 
preparar um lugar eterno para todos os seus redimidos. Sim, o céu realmente existe, e os que creem 
em Cristo têm a certeza de uma morada eterna, um descanso verdadeiro.  

 
 



6. A necessidade de uma prova (Ef 2.6) 

A ascensão foi necessária, a fim de demonstrar a realidade de nossa entrada no céu. A ressurreição 
de Cristo foi a prova da derrota da morte. Ele ressurgiu dos mortos, e tal acontecerá conosco também. 
Mas nossa ascensão não se limita ao futuro; mesmo agora, é uma realidade desfrutada de forma 
antecipada pela fé, pois Efésios 2.6 ensina que Deus “nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus”. 

 

7. A necessidade de dons (Ef 4.12,13) 

A ascensão foi necessária a fim de equipar homens com capacidades ministeriais. Cristo “concedeu 
dons aos homens”. E quais são estes dons? “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres”. E qual foi a finalidade desses 
dons ministeriais? “Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para 
a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus” (Ef 4.12-13). Comentando sobre esses dons o apóstolo Pedro disse: “pelo seu divino 
poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade” (2 Pe 1.3). 

 

8. Os benefícios da ascensão de Cristo  

João Calvino fala sobre os benefícios da ascensão de Cristo.  
 
a) A fé percebe que o Senhor, pela sua entrada no céu, abriu o acesso ao reino celestial que 

Adão havia fechado.  
Pois, tendo entrado nele em nossa frente (Hb 6.18-20), como se fosse em nosso nome, segue-se, 

como diz o apóstolo, que, em certo sentido, já estamos assentados nos lugares celestiais (Ef 2.6); não 
estamos nutrindo uma mera esperança. Ao contrário, temos a plena convicção de nosso lugar no céu. 

 
b) A fé percebe que a posição de Cristo, à direita do Pai, traz grandes benefícios para nós. 
 Havendo entrado no santuário não feito por mãos, ele está constantemente na presença do Pai 

como nosso advogado e intercessor, atraindo todo o interesse para sua própria justiça, para que a 
atenção do pai seja desviada dos nossos pecados. Assim, ele efetua nossa conciliação, como se 
estivesse abrindo acesso ao trono por meio de sua intercessão, apresentando o trono aos pecadores, 
como algo repleto de graça e de misericórdia.  

 
c) A fé reconhece seu poder, do qual depende toda a nossa coragem, forças, recursos e 

vitória sobre o maligno.  
Ora, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro (Ef 4.8); despojados os inimigos, distribuiu 

dons a seu povo e, diariamente, o cumula de riquezas espirituais.  
Assim, Jesus ocupa seu lugar de glória e, de lá, transferindo suas virtudes para nós, vivifica nossa 

vida espiritual, santifica-nos pelo seu Espírito e adorna-nos com variadas graças. Ele nos protege de 
todo o mal e, pelo poder de sua mão, confunde os inimigos que pelejam contra a cruz e contra nossa 
salvação. Enfim, ele tem toda a autoridade no céu e na terra para derrotar seus inimigos – os quais são 
nossos também – completar a edificação de sua igreja. Tal é a verdadeira natureza do reino, e tal é o 
poder que o Pai conferiu a seu Filho até que chegue o último dia, quando julgará os vivos e os mortos.  

 

Conclusão 

É bom e edificante reafirmar nossa fé: creio em Jesus Cristo; creio no valor de sua morte substitutiva 
em nosso lugar; creio na realidade de seu sepultamento; creio em sua ressurreição dentre os mortos; 
creio em sua ascensão corpórea e sua entrada gloriosa no céu, de onde está intercedendo junto ao Pai, 
em nosso favor.  

 

Aplicação  

Embora a doutrina da ascensão de Jesus Cristo não seja muito anunciada nas igrejas, ela é repleta 
de consolo espiritual. Por meio deste estudo, pode-se sentir algo deste consolo? Quais são algumas 
das atividades que Cristo exerce em nosso favor? Temos reconhecido a necessidade de sua 
intercessão? 

 
(Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 08/04/2018, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba) 


