
 

AGLOW INTERNATIONAL 

Estudos Bíblicos 

 
A NOSSA AUTORIDADE EM CRISTO 

Parte I 

 
INTRODUÇÃO 

 
Para compreender a que se refere a Bíblia quando fala da 

nossa autoridade em Cristo, é necessário que entendamos 

completamente quem é Cristo, quem Ele era antes do Seu 

nascimento na terra, o que alcançou com a Sua morte 

sacrificial e o que Ele faz agora. 

 

A existência de Cristo não começou na terra. Vejamos o que a 

Escritura tem para dizer. 

 

A Escritura: Hebreus 1:10-12 

“No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e 

os céus são obras das Tuas mãos. Eles perecerão, mas Tu 

permanecerá, envelhecerão como vestimentas. Tu os  

 

 

 

 

enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. 

Mas Tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão 

fim”. 

 

1.  O que dizem estes versos que Cristo fez? 

_________________________________________

_________________________________________ 
 

2.  Que nos dizem mais sobre Cristo? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: João 1:1-4 

“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com 

Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as 

coisas foram feitas por intermédio dele; sem Ele, nada do 

que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz 

dos homens”. 

 

“A Palavra” é outro nome de Jesus. 
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3. Que nos dizem estes versículos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Colossenses 1:15,16 

“Ele é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a 

criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na 

terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, 

poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por 

Ele e para Ele”. 

 

4. O que aprendemos destes versículos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Escuta (se tiveres um instrutor) ou lê com 

atenção Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:11-19. 

 

A maioria das autoridades bíblicas concorda que estes 

versículos se referem a Satanás e que contam a história do que 

aconteceu antes da existência do homem. 

 

 

5. Resume em palavras tuas, o que aprendemos sobre Satanás  

e a guerra no céu. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. O que aconteceu a Satanás e àqueles que o seguiram? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

A Bíblia faz um silêncio acerca do que aconteceu a seguir, mas 

muitos séculos depois, Deus move-se sobre a terra. 

 

A Escritura: Génesis 1:27 

“ E criou Deus o homem à Sua imagem, à imagem de Deus o 

criou, homem e mulher os criou.” 

 

7. O que fez Deus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

A  Escritura: Génesis 1:28 

“ E Deus os abençoou (Adão e Eva) e lhes disse: “Sejam 

férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! 

Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e 

sobre todos os animais que se movem pela terra”. 

 

8. Qual foi a última parte da ordem de Deus a Adão e Eva? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Sim, Deus deu a Adão e Eva, a autoridade para governar 

sobre todas as coisas vivas sobre a terra. A vida na terra 

poderia ter sido idílica, não tivesse Satanás, na forma de uma 

serpente, tentado Adão e Eva a duvidar da palavra de Deus. O 

par desobedeceu a Deus e, ao fazê-lo, delegaram a sua 

autoridade a Satanás. Passaram-se séculos e, porque o pecado 

os separara de Deus, a humanidade tornou-se cada vez mais 

pecaminosa. Mas o pecado exige um preço alto que tem que 

ser pago. Não havia maneira dos seus descendentes pagarem 

tal preço. 

Desde o princípio, era desejo de Deus criar um povo que não 

apenas O adorasse e tivesse comunhão com Ele, mas que 

dominasse a terra. No entanto, Ele sabia que esta parte da Sua 

criação falharia sozinha e, porque os propósitos de Deus são 

 

eternos, Deus tinha um plano alternativo. Este plano era o Seu 

Filho Jesus Cristo. Séculos antes do nascimento de Jesus, os 

profetas predisseram um Messias que Deus enviaria ao 

mundo. 

 

A Escritura: Isaías 11:1,2 

“”Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes 

brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre 

Ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito 

que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e 

temor do Senhor”. 

 

9. O que profetizou Isaías? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Isaías 42:6,7 

“Eu…o farei uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos 

cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do 

calabouço os que habitam na escuridão”. 

 

10. Que milagres faria o Messias? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

A Escritura: Isaías 49:26 

“Prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será 

retomado dos violentos; brigarei com os que brigam com 

você e seus filhos, eu os salvarei”. 

 

11. O que dizem estes versículos sobre o que faria o Messias? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Milhares de anos passaram, antes destas Escrituras se 

cumprirem. 

 

A Escritura: Gálatas 4:4 

“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou 

Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da Lei, afim 

 de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos 

a adopção de filhos”. 

 

12. Por que enviou Deus o Seu Filho? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: I João 3:8 

“…o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do 

diabo”. 

 

13. Qual foi a razão dada pelo apóstolo João para a vinda de 

Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Sim. Deus colocou o Seu plano de alternativa em movimento. 

Jesus veio pagar o preço requerido pelo pecado do homem. 

 

A Escritura: João 1:14 

“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. 

Vimos a Sua glória, glória como do Unigénito, vindo do Pai, 

cheio de graça e de verdade”. 

 

14. O que aprendemos deste versículo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Uma das mais conhecidas profecias de Isaías dizia: 

 

 

 

 

A Escritura: Isaías 61:1 

“ O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque  

o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. 

Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração 

quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das 

trevas aos prisioneiros”. 

 

15. O que faria o Messias? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Sim, Jesus foi o mesmo Messias profetizado por Isaías. 

 

Jesus viveu em relativa obscuridade durante trinta anos da 

Sua vida. Finalmente, chegou o tempo para Ele se mover e a 

primeira coisa que fez foi desafiar Satanás. 

  

A Escritura: Escuta(se tiveres um instrutor) ou lê com 

atenção, Lucas 4:1-13 

 

16. Quais foram as três tentações que Satanás colocou diante 

de Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

17. Como respondeu Jesus em cada um dos casos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Pouco tempo depois da vitória de Jesus sobre o Diabo, voltou 

para Nazaré, a Sua terra natal, onde pregou na sinagoga local. 

 

A Escritura: Lucas 4:18,21 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu 

para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para 

proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos 

cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça 

do Senhor.” E começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu a 

Escritura que vocês acabaram de ouvir”. 

 

18. Qual foi a Escritura que Jesus leu na sinagoga? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

19. O que disse Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Pela leitura de Isaías e pela Sua declaração, Jesus anunciou 

que era o Messias há muito esperado. 

Muitos religiosos recusaram crer quem Ele era.Numa ocasião, 

quando Jesus curou um homem endemoninhado, os fariseus 

atribuíram a cura a Belzebu, príncipe dos demónios. 

 

A Escritura: Mateus 12:28 

“Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demónios, então 

chegou a vocês o Reino de Deus”. 

 

20. Qual foi a resposta de Jesus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Jesus afirmou a Sua autoridade sobre Satanás. Através da Sua 

existência terrena, Jesus mostrou constantemente esta 

autoridade sobre o inimigo. Embora os líderes religiosos do 

tempo de Jesus estivessem familiarizados com as profecias de 

Isaías, ainda assim esperavam uma figura política, que viesse 

como um comandante militar e libertasse Israel do jugo de 

Roma. 

 

Consequentemente, quando Jesus chegou anunciando o 

estabelecimento de um reino espiritual e a libertação de 

algemas espirituais, os líderes religiosos não O reconheceram 

como Messias, mesmo quando Ele fazia milagres, profetizados 

pelos profetas. 

 

A Escritura: Escuta (se tiveres um instrutor) ou lê com 

atenção para ti os capítulos 8 e 9 de Mateus 

 

21. Lista alguns dos milagres feitos por Jesus. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________                                                    

 

22. O que provavam estes milagres? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Jesus ilustrou claramente, pelos Seus milagres, que tinha 

autoridade sobre as obras de Satanás. Na segunda parte deste 

estudo, iremos ver um outro aspecto da autoridade de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

AS RESPOSTAS 

 

1.Ele colocou os fundamentos da terra e do céu. 2. Ele é eterno. 

3. Jesus existiu desde o princípio e Ele é Deus. Nele estava a 

vida e a vida era a luz dos homens. 4. Que Cristo é a imagem 

de Deus, o primogénito. Todas as coisas foram criadas por Ele 

e por Ele subsistem.  5. O teu resumo. 6. Foram lançados à 

terra. 7. Ele criou o homem, macho e fêmea. 8. Governar sobre 

toda a criatura vivente sobre a terra. 9. Que o Espírito de 

sabedoria, conhecimento, conselho, poder, entendimento e 

temor do Senhor estaria sobre o Messias. 10. Seria uma luz 

para os gentios, abriria os olhos cegos e libertaria os cativos. 

11. Prisioneiros seriam tirados de guerreiros e o despojo seria 

tomado dos violentos. Ele brigaria com os que brigam com os 

Seus seguidores e salvaria os seus filhos. 12. Para redimir os 

que estavam debaixo da Lei, para que recebessem pleno 

direito como filhos. 13. Para destruir as obras do Diabo. 14. 

Jesus tornou-se carne e viveu entre os homens. Ele tinha a 

glória de Deus e era cheio de graça e de verdade. 15. Pregar 

boas novas aos pobres, cuidar dos que estão quebrantados, 

proclamar liberdade aos cativos e libertar da escuridão os 

prisioneiros. 16. Transformar pedras em pão: adorar Satanás e 

receber os reinos deste mundo; atirar-se do lugar mais alto do 

templo. 17. Ele disse, “está escrito” e citou as Escrituras. 

Recusou subjugar-se a cada tentação. 18. Isaías 61. 19.”Hoje se 

cumpriu esta escritura que acabaram de ouvir”. 20. Se Ele 

expulsava demónios pelo Espírito de Deus então o Reino de 

Deus tinha chegado. 21. Curou um leproso; restaurou uma 

mente sã a um homem endemoninhado; curou um paralítico; 

curou uma mulher com uma hemorragia; trouxe à vida a filha 

do chefe da sinagoga; curou um cego; curou todas as doenças. 

22. A tua opinião. 

 

 

 

 
Todas as Escrituras desta publicação, a não ser  as indicadas, são tiradas da 
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