Mensagem Três
O Cristo vitorioso
Leitura bíblica: 1Jo 3:8; Jo 12:31; Hb 2:14; At 2:24; Ef 4:8; Ap 1:18; 19:11
I. Em Seu ministério terreno, o Cristo vitorioso derrotou o diabo e destruiu as
suas obras – Mt 4:1-11; 1Jo 3:8:
A. Para Ele cumprir o Seu ministério para o reino dos céus, o Senhor Jesus teve que
derrotar o inimigo de Deus, o diabo, Satanás – Mt 4:1, 11:
1. Isso Ele teve que fazer como um homem; portanto, Ele se posicionou como um
homem para confrontar o inimigo de Deus – Mt 4:3-4, 6-7.
2. O diabo obteve êxito ao tentar o primeiro homem, Adão; mas fracassou totalmente ao tentar o segundo homem, Cristo – Mt 4:11.
B. Em Seu ministério na terra, o Senhor Jesus destruiu as obras do diabo – 1Jo 3:8:
1. Em 1 João 3:8, a palavra grega traduzida destruir também pode ser traduzida
por “dissolver” ou “desfazer”.
2. Para isto, se manifestou o Filho de Deus: para desfazer e destruir os feitos
pecaminosos do diabo, a saber, condenar mediante a Sua morte na carne sobre
a cruz, o pecado iniciado por ele, o maligno; para destruir o poder do pecado,
a natureza pecaminosa do diabo; e para tirar tanto o pecado como os pecados
– Rm 8:3; Hb 2:14; Jo 1:29.
II. Em Sua crucificação, o Cristo vitorioso expulsou o príncipe deste mundo,
destruiu o diabo, fez com que os príncipes e autoridades fossem despojados
e anulou a morte – Jo 12:31; Mt 27:51; Hb 2:14; Cl 2:15; 2Tm 1:10:
A. Em Sua obra na cruz, Cristo expulsou o príncipe deste mundo e julgou o mundo
– Jo 12:31:
1. O príncipe deste mundo foi expulso quando Satanás foi expulso por meio da
obra de Cristo em Sua morte.
2. Simultaneamente, o sistema do mundo relacionado a Satanás foi julgado –
1Jo 5:19.
3. A base da rebelião de Satanás foi abalada e as fortalezas do reino terreno de
Satanás foram abaladas – Mt 27:51.
B. Em Sua crucificação, Cristo destruiu o diabo – Hb 2:14:
1. No versículo 14, a palavra grega traduzida por destruísse também pode ser interpretada como “reduzir a nada, tornar inócuo, eliminar, abolir, anular, descartar”.
2. Em Sua humanidade e por meio da Sua morte na cruz, Cristo destruiu o diabo
– Jo 3:14.
C. Na Sua obra na cruz, Cristo fez com que os principados e autoridades angelicais
fossem despojados, expondo-os publicamente e fez com que Deus triunfasse sobre
eles na cruz – Cl 2:15:
1. Colossenses 2:15 retrata a luta que aconteceu na crucificação de Cristo.
2. Deus envergonhou publicamente na cruz os principados e autoridades angelicais malignos e triunfou sobre eles ali – Cl 2:15.
D. Por meio da morte destruidora do diabo, Cristo anulou a morte, tornando-a ineficaz – 2Tm 1:10.

III. A ressurreição do Cristo vitorioso declara que Ele é vitorioso sobre a morte –
2Tm 2:8:
A. Não era possível que o Senhor fosse retido pela morte – At 2:24:
1. O Senhor Jesus é Deus e a ressurreição, possuindo uma vida indestrutível; a
morte não pode retê-Lo – Jo 11:25; Hb 7:16.
2. O Senhor Jesus derrotou a morte e ressuscitou dela.
B. O Cristo ressurreto é “Aquele que vive” e Ele tem “as chaves da morte e do Hades”
– Ap 1:18:
1. Como “Aquele que vive”, o Senhor morreu, mas agora Ele vive “pelos séculos
dos séculos” – Ap 1:18a.
2. O Cristo ressurreto tem as chaves da morte e do Hades; a morte está sujeita a
Ele e o Hades está sob o Seu controle – Ap 1:18b.
IV. Em Sua ascensão, o Cristo vitorioso “levou cativos os que estavam sob cativeiro” – Ef 4:8:
A. O Amplified New Testament [Novo Testamento Ampliado] traduz: levou cativos
os que estavam sob cativeiro como “conduziu uma procissão de inimigos derrotados”:
1. Inimigos derrotados refere-se a Satanás, aos seus anjos e a nós, os pecadores.
2. Isso indica a vitória de Cristo sobre Satanás, o pecado e a morte; em Sua
ascensão houve uma procissão de inimigos derrotados, levados como prisioneiros de guerra para celebrar a vitória de Cristo – 2Co 2:14.
B. Como crentes, estamos agora nos céus, pois quando Cristo ascendeu aos céus,
estávamos na procissão de inimigos derrotados conduzida por Ele “às alturas” –
Ef 4:8:
1. Cristo nos libertou da mão usurpadora de Satanás e nos levou aos céus onde
estamos sentados agora, não como cativos, mas como filhos de Deus e membros de Cristo – Ef 2:6.
2. Em Sua ascensão, o Cristo vitorioso nos introduziu no lugar mais elevado no
universo – Ef 2:6; 4:8.
V. O Cristo vitorioso virá como o General com o Seu exército para lutar contra
o Anticristo, os reis sob o controle dele e os seus exércitos no Armagedom
– Ap 19:11-21:
A. Cristo “se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça” – Ap 19:11:
1. Cristo é fiel e verdadeiro tanto a Deus como aos que Nele creem – Ap 19:11a.
2. Em Sua fidelidade, Ele derrota e destrói aqueles que se opõem a Deus e perseguem os crentes.
3. Ele também é verdadeiro ao cumprir a economia de Deus e ao cuidar dos que
Nele creem.
4. Ele é justo, e em justiça Ele derrotará o Anticristo e julgará os rebeldes que o
seguem – Ap 19:11b.
B. O General, o Guerreiro, é a Palavra, e a Sua luta será o falar da palavra de Deus;
enquanto o Senhor luta, Ele fala por Deus e O expressa – Ap 19:13; 2Ts 2:8.
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