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14 de novembro de 2021

Os três ofícios de Cristo



Texto básico - Colossenses 1:13-23
13. Pois ele nos resgatou do domínio das 

trevas e nos transportou para o Reino 
do seu Filho amado,

14. em quem temos a redenção, a saber, 
o perdão dos pecados.

15. Ele é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação,

16. 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.

17. Ele é antes de todas as coisas, e nele 
tudo subsiste.

18. Ele é a cabeça do corpo, que é a 
igreja; é o princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a supremacia.

19. Pois foi do agrado de Deus que nele 
habitasse toda a plenitude,

20. e por meio dele reconciliasse consigo 
todas as coisas, tanto as que estão na 
terra quanto as que estão no céu, 
estabelecendo a paz pelo seu sangue 
derramado na cruz.

21. Antes vocês estavam separados de 
Deus e, em suas mentes, eram 
inimigos por causa do mau 
procedimento de vocês.

22. Mas agora ele os reconciliou pelo 
corpo físico de Cristo, mediante a 
morte, para apresentá-los diante dele 
santos, inculpáveis e livres de 
qualquer acusação,

23. desde que continuem alicerçados e 
firmes na fé, sem se afastarem da 
esperança do evangelho, que vocês 
ouviram e que tem sido proclamado a 
todos os que estão debaixo do céu. 
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, 
me tornei ministro.



Jesus Cristo

Profeta Sacerdote Rei



Jesus Cristo, Profeta
Funções do Profeta

Advertir e ensinar Predizer 
acontecimentos

Operar milagres Representar Deus 
perante os homens



Jesus Cristo, o Maior Profeta

• Somente Cristo encarnou para nos ensinar o Reino de Deus 
(Fp 2.6-7)
• Só Ele pode nos falar plenamente sobre Deus (Jo 8.38 e Jo
4.24)
• Homem algum jamais falou ou ensinou como Ele (Jo 7.45-46)
• Era de fato reconhecido como o grande Profeta (Lc 24.19)
• Só Ele ensinou com perfeição e total autoridade divina



Jesus Cristo, Sacerdote
Funções do Sacerdote

Representar os 
homens diante de 
Deus

Instruir o povo

Exercer ministério 
no santuário Consultar a Deus



Jesus Cristo,
Sumo-Sacerdote Superior e Definitivo – Hb 7

•Da ordem de Melquisedeque
•Não só ministra no Santuário celeste, 
mas também foi o próprio sacrifício
•É o nosso intercessor sublime
•Somente Ele se assenta no trono e 
intercede por nós



Jesus, Rei dos reis

• Salmo 2.6-8: "Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, 
no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor: 
Ele me disse: "Tu és meu filho; eu hoje te gerei. Pede-
me, e te darei as nações como herança e os confins da 
terra como tua propriedade.”
• O Rei rejeitado pelo seu povo (Jo 1.11)
• O Rei ressuscitado que recebeu todo poder e autoridade
(Mt 28.18)
• O Rei que voltará (Ap 11.15)



Jesus Cristo

Profeta Sacerdote Rei

Jesus 
representa 

Deus diante dos 
homens

Jesus 
representa os 
homens diante 

de Deus

Ele é o Senhor 
de todas as 

coisas nos céus 
e na terra



Próxima Aula
28 de novembro de 2021

O ensino no ministério de Cristo


