
VÍDEO 07 – “JESUS SUBIU AOS CÉUS, ESTÁ SENTADO À
DIREITA DE DEUS PAI TODO PODEROSO”

1º) CONSAGRAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

2º) FORMAÇÃO - TÓPICOS DO VÍDEO

2.1. Outros livros da Bíblia fazem referências a sua “subida aos céus” (cf. Mc 16, 19;
Jo 20, 17; Ef 4, 8-10; Hb 7, 26; 8, 1s; 10, 12).

2.2. Esse acontecimento histórico é colocado no §660.

2.3. Veremos agora no §662, do Catecismo.

2.4.  No  parágrafo  662,  comenta  o  Catecismo,  “no  céu,  Cristo  exerce  em  caráter
permanente seu sacerdócio.”

2.5. Atentar para o que o §661 do Catecismo ensina.

2.6.  De volta ao  § 662 do Catecismo, citando o Evangelho de João - fala que Jesus
disse: “E, quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim” (12,32).

 
2,7. Mas, o que significa no Credo que o Filho está sentado à direita de Deus Pai?
(Santini) ensina.....

2.8. A “subida de Jesus aos céus” não significa que Ele está ausente...

2.9. O Senhor subiu aos céus, e está à direita do Pai, mas não nos deixou órfãos...

3º) PONTOS PARA REFLEXÃO DA SEMANA:

1) O que a Ascensão (subida aos céus) significa para o cristão?

2) A Escritura afirma que “Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens”
(1Tm 2,5). O que você entende dessa passagem?

3) O que significa no Credo que o Filho está sentado à direita de Deus Pai?

4) Comente a passagem do Catecismo  §662, em que Jesus disse:  “E, quando eu for
elevado da terra, atrairei todos os homens a mim.”

5) O que chamou sua atenção nesse artigo de fé?

“Elevemos ao Senhor a nossa oração confiante em Cristo, ela atravessa o céu e
alcança o próprio Deus e é por Ele ouvida e atendida.”(Papa Bento XVI). 1


