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Lição 13
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A glória de Cristo



Texto básico – Filipenses 2.1-11
1. Se por estarmos em 

Cristo, nós temos alguma 

motivação, alguma 

exortação de amor, 

alguma comunhão no 

Espírito, alguma profunda 

afeição e compaixão,

2. completem a minha 

alegria, tendo o mesmo 

modo de pensar, o mesmo 

amor, um só espírito e 

uma só atitude.

3. Nada façam por ambição 

egoísta ou por vaidade, 

mas humildemente 

considerem os outros 

superiores a si mesmos.

4. Cada um cuide, não 

somente dos seus 

interesses, mas também 

dos interesses dos outros.

5. Seja a atitude de vocês a 

mesma de Cristo Jesus,



Texto básico – Filipenses 2.1-11
6. que, embora sendo Deus, 

não considerou que o ser 

igual a Deus era algo a que 

devia apegar-se;

7. mas esvaziou-se a si 

mesmo, vindo a ser servo, 

tornando-se semelhante 

aos homens.

8. E, sendo encontrado em 

forma humana, humilhou-

se a si mesmo e foi 

obediente até à morte, e 

morte de cruz!

9. Por isso Deus o exaltou à 

mais alta posição e lhe 

deu o nome que está 

acima de todo nome,

10. para que ao nome de 

Jesus se dobre todo 

joelho, no céu, na terra e 

debaixo da terra,

11. e toda língua confesse que 

Jesus Cristo é o Senhor, 

para a glória de Deus Pai.



O termo “glória” nas escrituras

Presença de Deus

• Ex 40.34: “Então a 
nuvem cobriu a Tenda 
do Encontro, e a glória 
do Senhor encheu o 
tabernáculo.”

Corpos celestes

• I Co 15.40,41: “E há 
corpos celestes e corpos 
terrestres, mas uma é a 
glória dos celestes e 
outra a dos terrestres. 
Uma é a glória do sol, e 
outra a glória da lua, e 
outra a glória das 
estrelas; porque uma 
estrela difere em glória 
de outra estrela.”

Glória de Cristo

• Jo 1.14: “E o Verbo se 
fez carne, e habitou 
entre nós, e vimos a sua 
glória, como a glória do 
unigênito do Pai, cheio 
de graça e de verdade.”



A glória de Cristo no Antigo Testamento

• Jo 17.5: “E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a 
glória que eu tinha contigo antes que o mundo 
existisse.”

• Dn 3.24,25:  “Mas, logo depois o rei Nabucodonosor, 
alarmado, levantou-se e perguntou aos seus 
conselheiros: "Não foram três homens amarrados que 
nós atiramos no fogo? " Eles responderam: "Sim, ó 
rei". E o rei exclamou: "Olhem! Estou vendo quatro 
homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e 
o quarto se parece com um filho dos deuses".”



A glória de Cristo na encarnação

9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória 
do Senhor resplandeceu ao redor deles; e ficaram 
aterrorizados.

10. Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes 
trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o 
povo:

11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, 
o Senhor.

12. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em 
panos e deitado numa manjedoura".

13. De repente, uma grande multidão do exército celestial 
apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:

14. "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos 
quais ele concede o seu favor".

Lucas 2:9-14



A glória de Cristo no seu ministério

• No batismo - Mt 3.16: “Assim que Jesus foi batizado, saiu da 
água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito 
de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele.” 
• No monte da transfiguração – Mc 9.2-3: “Assim que Jesus foi 
batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e 
ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando 
sobre ele.”
• Na cruz – Mt 27.51,52: “Naquele momento, o véu do santuário 
rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as 
rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de 
muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.”



A glória de Cristo na sua 
ascensão

•Ascensão de Cristo: a volta do 
Cristo ressurreto ao céu
•Exaltação de Cristo: posição 
de honra e de poder à destra 
de Deus
•Mt 28.18: “Toda a autoridade 
me foi dada no céu e na terra”



A glória de Cristo na vida da sua igreja

•Tudo é feito na igreja para o louvor da glória de Cristo 
(Ef 1.6,12 e 14)
•Ele é a cabeça da igreja (Cl 1.17)
•Ele é o alicerce da igreja (I Co 3.11)
•Ele é a mensagem da igreja (I Co 1.23)
•Ele é o resplendor da igreja (Ap 1.9-19)



A glória de Cristo em sua parousia

• Grego “parousia”: volta, chegada, advento
• Fala da vinda do Senhor que aguardamos
• Jesus voltará em glória

“Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o 

próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 

Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com 

eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos 

com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras.”

1 Tessalonicenses 4:16-18
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Ilustrações da obra de Cristo


