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APRESENTAÇÃO

A vida cristã é um aprendizado. Isto não quer dizer que congregação e sala de aula sejam a
mesma coisa. Signifca apenas que precisamos estar dispostos, espiritualmente despertados ao
aprendizado divino. Não é por acaso que o título que melhor descreve Jesus ao longo dos Evangelhos é
o de mestre1. Na maior parte do tempo Ele era encontrado ensinando2. Ensinar era o seu objetivo maior.
Portanto, qualquer comunidade cristã organizada precisa – por inspiração e tradição – ensinar seus
membros a Palavra de Deus.

A Bíblia nos adverte inúmeras vezes a respeito do perigo da falta de ensino. Em Provérbios por
exemplo, o pregador afrma que a ausência iluminada da exposição da mensagem, a ausência da
comunicação divina, promove a corrupção do povo de Deus, que neste texto em particular, é fruto da
obstinada tendência de não querer aprender, de resistir ao ensino - Não havendo profecia3, o povo se
corrompe4; mas o que guarda a lei, esse é feliz (Pv. 29:18). Assim, a falência do magistério bíblico pode
ocasionar o colapso de uma igreja.

Este material que você tem em mãos é o resultado da visão de excelência que temos do ensino
das Escrituras. Não interpretamos que o cumprimento da missão cristã termine na proclamação pública
do Evangelho; mas, que ela se prolonga para dentro dos lares, famílias e outros universos menores de
ensino intencional, a respeito de todo desígnio de Deus (Atos 20:27). 

J u n t o c o m o Catecismo Hoje ( que você pode encontr a r no no s so s i t e :
www.icnvvila.com.br/catecismohoje.html) a exposição dos artigos do CREDO APOSTÓLICO visa
apresentar a doutrina cristã dentro do formato usado pelos nossos antepassados. Em linhas gerais, seguir
as pegadas dos antigos, reveste-nos de coerência histórica e nos guarda do erro de ignorar a rica herança
dos que viveram e defenderam a fé antes de nós. Chamamos esta matéria de Apologética.

Compreendemos que a melhor defesa da sã doutrina é o seu fel e sistemático ensino (do grego
didasko, de onde vem a palavra portuguesa didática). Didática é a “parte da pedagogia que trata dos
preceitos científcos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais efciente.5” Nesse
sentido, a efciência quanto a exposição dos fundamentos da fé, tanto no catecismo quanto no credo
apostólico, são historicamente inquestionáveis. Portanto, ao concluirmos este trabalho, a ICNV|Vila
está fazendo chegar às suas mãos uma ferramenta de absoluta utilidade. Espero que gostem, estudem
juntos no culto doméstico, em pequenos grupos ou em núcleos estudantis de estudo bíblico. Para
melhor aproveitamento, encorajamos todos a que se dediquem primeiramente à leitura corrida do texto;
depois, à outra vagarosa e meditativa, destacando o que lhes chamar mais atenção. Não deixem de ler as
referências bíblicas, afnal são elas que embasam os argumentos da exposição, o que trará a cada um o
convencimento de que estarão estudando um documento saturado da Verdade.

Pr. Weber Chagas

1  διδασκαλος didaskalos de 1321 ; TDNT - 2:148,161; n m 1) professor 2) no NT, alguém que ensina a respeito das coisas de 
Deus, e dos deveres do homem 1a) alguém que é qualificado para ensinar, ou que pensa desta maneira 1b) os mestres da religião 
judaica 1c) daqueles que pelo seu imenso poder como mestres atraem multidões, i.e., João Batista, Jesus 1d) pela sua autoridade, 
usado por Jesus para referir-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação 1e) dos apóstolos e de 
Paulo 1f) daqueles que, nas assembléias religiosas dos cristãos, encarregavam...

2  διδασκω didasko uma forma prolongada (causativo) de um verbo primário dao (aprender); TDNT - 2:135,161; v 1) ensinar 1a) 
conversar com outros a fim de instruir-los, pronunciar discursos didáticos 1b) ser um professor 1c) desempenhar o ofício de 
professor, conduzir-se como um professor 2) ensinar alguém 2a) dar instrução 2b) instilar doutrina em alguém 2c) algo ensinado 
ou prescrito 2d) explicar ou expor algo 2f) ensinar algo a alguém

3  ,chazown procedente de 02372 ; DITAT - 633a; n m 1) visão 1a) visão (em estado de êxtase) 1b) visão (à noite) 1c) visão חזוּנ 
oráculo, profecia (comunicação divina) 1d) visão (como título de um livro profético) חזוּנ chazown procedente de 02372 ; DITAT
- 633a; n m 1) visão 1a) visão (em estado de êxtase) 1b) visão (à noite) 1c) visão, oráculo, profecia (comunicação divina) 1d) 
visão (como título de um livro profético)

4  para` uma raiz primitiva; DITAT - 1822,1823,1824; v. 1) liderar, atuar como líder 2) deixar ir, libertar, ignorar, deixar só פרע 
2a) (Qal) 2a1) deixar ir, soltar 2a2) deixar só, evitar, negligenciar 2a3) desatar 2b) (Nifal) ser solto, ser libertado de restricão 2c) 
(Hifil) 2c1) levar a refrear 2c2) mostrar falta de restrição 2c3) deixar afrouxar restrições

5 wikipedia



INTRODUÇÃO

O Credo Apostólico é um documento que foi elaborado entre os séculos IV e VI d.C. como
uma declaração de fé mínima que alguém deve fazer para poder ser considerado um cristão legítimo.
Em tempo, advirto que não é simplesmente fazendo o pronunciamento público dos seus artigos, mas
interiorizando suas doutrinas e verdades, que somos formados e reconhecidos como discípulos de Jesus.
É assim que a Igreja ao longo desses últimos 1600 anos vem reconhecendo seus verdadeiros membros e
os ajudando a resistirem às heresias, aos falsos ensinos, falsos mestres e falsos profetas. Crer nessas
verdades ajuda-nos a permanecermos frmes e fortes na fé. 

Se existe um atual rival à sedimentação do Credo Apostólico na prática da Igreja
contemporânea, é a vigente cultura do desprezo. Esta vem gradativamente infuenciando as comunidades
locais. Cristãos de todas as tradições deveriam reconhecer as ameaças culturais à saúde da fé e suas
respectivas vias de manifestação. Porém, ao invés disso, constatamos sob intenso lamento, o abandono
do combate contracultural que os santos travaram ao longo do tempo e das eras. Este contagioso
desprezo pelo passado, nos aprisiona a um presente empobrecido. 

A  fé  cristã  é  milenar  e  não precisa de redescobertas! Hoje em dia não é difícil encontrar
diferentes pessoas dentro do universo evangélico, tecendo críticas ao uso de alguns termos que nós não
podemos questionar. Tradicional virou sinônimo de arcaico. Apresentar-se como alguém que respeita a
tradição apostólica (2Tessalonicenses 3:6) é quase uma ofensa, uma vez que a maior parte da Igreja não
sabe diferenciar entre tradição dos homens, tradição dos anciãos (Marcos 7:8) e tradição dos apóstolos6. Por
conta   disso,  a   herança   passada   vem  sendo  liquidada,  desprezada,  em favor de um  culturalismo
que  aprisiona  diversas  igrejas  locais em  práticas  que  jamais  fguraram  entre  aquelas  ensinadas  nas
Escrituras (que  em   Atos   2:42   é  chamada  de doutrina  dos  apóstolos) . Sob a infuência desse
desprezo ignorante, o Credo Apostólico vem sendo jogado na lata do lixo.

O que é tradicional passou pela prova do tempo, sobreviveu à sede insaciável de autoafrmação
de uma geração sobre a outra e às inúmeras tentativas de extermínio. Se o credo apostólico não tivesse
valor e relevância, teria desaparecido; se fosse frágil e sem substância, não passaria pela prova do tempo
ou desapareceria na geração seguinte à sua elaboração; ou ainda, o próprio Deus trataria de enterrá-lo.
Mas não foi assim, o Credo cruzou os séculos e continua vivo e de pé até hoje. Se também não fosse um
documento biblicamente fundamentado, teria fcado na peneira dos reformadores, no entanto, não é o
que constatamos.  O que vemos é que desde Agostinho a Calvino, passando por Lutero e outros, o uso
do Credo é recorrente. Às vezes fazemos uma correlação equivocada entre o que é tradicional e o que é
herança católico-romana. Por isso, é importante frisar que o Credo Apostólico não está e nunca esteve
cativo à tradição romanista, muito pelo contrário. O Credo perpassa a história sendo utilizado por várias
denominações protestantes féis ao ensino e à pregação do Evangelho. Todavia, o que vemos hoje são
inúmeras igrejas se entregarem a movimentos litúrgicos e teológicos afeitos à toda sorte de modismos e
tendências, em especial para alcançarem os jovens, em detrimento do Credo Apostólico. Mais uma vez,
o que é antigo não signifca necessariamente  ser velho!  

Tais como as obras que se eternizaram na arte, o Credo é uma tradição que tem sua antiguidade
acompanhada de qualidade e alta relevância para o discipulado cristão. 

O Credo é chamado de apostólico não porque foi escrito pelos apóstolos, mas por que sustenta a
sua doutrina nos seguintes pontos:

Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito
Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucifcado, morto e

6  Tradição dos homens e tradição dos anciãos - são expressões que referem-se às normas religiosas idealizadas pelos fariseus e 
anciãos (uma referência aos mestres do judaísmo dos dias de Jesus).



sepultado;  ressurgiu  dos  mortos  ao terceiro dia; subiu ao Céu;  está sentado à direita de Deus Pai
Todo-poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão dos santos; na remissão dos
pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém.

Essas declarações são puramente evangélicas, retiradas do coração do Evangelho e devem balizar
a nossa fé.  

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam juntos todo o Credo Apostólico.

2) De forma prática, como podemos reagir à cultura do desprezo?

3) Traçando um paralelo entre 2Tessalonicenses 3:6 e Marcos 7:8, que atitudes podemos tomar para
conservar os valores tradicionais que abrangem a fé cristã e renunciar o tradicionalismo meramente
religioso?
 
4) Leiam e memorizem ao longo da semana Atos 2:42: 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.”



Capítulo 1
CRER TAMBÉM É PENSAR 

Uma das razões apontada pelo professor Michael Horton e que explica a resistência de muitos
ao uso do Credo como currículo discipular , é a resistência à erudição cristã. Em suas palavras: “Um dos
grandes culpados em todo esse empreendimento é o anti-intelectualismo(...) Enquanto os pregadores
Reformados do Grande Despertamento foram também presidentes de Princeton e Yale, evangelistas
desde Charles Finney têm, na verdade, se vangloriado da sua falta de educação formal. O
evangelicalismo tem um legado de anti-intelectualismo que não somente incapacita seu testemunho ao
mundo que o assiste, mas também abre a própria igreja aos mais extraordinários alcances da estupidez e
da incredulidade.”7 

Infelizmente, isso também é frequente no meio evangélico brasileiro. Muitos pastores afrmam
não dependerem da sua intelectualidade, mas só do Espírito. Porém, considere: se o Espírito Santo
resistisse aos intelectuais da fé, aos cristãos acadêmicos, como Jesus poderia ter sido chamado de mestre?
O termo hebraico utilizado para mestre (rabi), referia-se àqueles que tinham conteúdos reconhecidos e
estavam habilitados para ensinar. Portanto, o próprio Jesus foi visto como se fosse um intelectual dos
seus dias (João 7:15), pois citava as passagens do Antigo Testamento e fazia os cruzamentos referenciais
com a lei e os profetas ao longo da sua pregação, um trabalho que só um homem estudado poderia
fazer. 

O dualismo contemporâneo – esta tendência de enxergar o mundo num combate entre o bem e
mal - é uma das motivações para essa preferência pela ignorância, que se evidencia no desconhecimento
desse documento da nossa tradição de fé. O Credo foi caindo em desuso, porque o raciocínio, a
inteligência e a iluminação intelectual em favor da pregação do Evangelho, deixou de ser relevante para
a cristandade. Simplifcando, a fé sensitiva passou a ser mais importante do que a fé escriturística.

Seguindo esta linha, a Igreja foi instituída para crer enquanto lê e pensa. O verbo meditar8 nas
Escrituras resume-se no exercício do pensar para a Glória de Deus. Isto acontece quando somente o texto
é o condutor da espiritualidade e coordenador da construção do edifício espiritual. Assim, Deus deseja
enriquecer o nosso processo de raciocínio e interpretação das Escrituras. Seu Espírito, pelo glorioso uso
da inteligência, quer nos levar pelos livros sagrados a mergulharmos fundo em sua revelação. Durante
esse processo gracioso, seu plano é humilhar nosso coração, esmagá-lo sob o peso glorioso da sua
sabedoria, convencendo-nos de que nada somos. Então, fazer que dobremos os joelhos para que o fogo
do Espírito aqueça nossa alma. O resultado fnal disso é o alcance do amor perfeito.

Chamo de amor perfeito aquele que é derramado por Deus em nosso coração (Romanos 5:5); o
que experimentamos por sua exclusiva graça a partir desse misto de ler, pensar e fnalmente crer.
Portanto, Deus não é anti-intelctual. Por suas mãos mergulhamos na história; ultrapassamos fronteiras
geográfcas; atravessamos desertos; visitamos países; vemos a ascensão e queda de reis, reinos e impérios;
entramos em contato com a flosofa e todo um universo multicultural. Nesse cenário multidisciplinar,
Ele se revela e se mostra à pessoas como eu e você, exigindo o máximo dos nossos cérebros e impondo
ao nosso coração intensas e infnitas sensações. Defnitivamente, Deus é infnitamente inteligente para
impedir o processo intelectual. Por isso faz bem estudarmos. Faz bem escavarmos a história e
descobrirmos o encoberto pelo tempo: documentos, hábitos, práticas, métodos, regras, experiências...
por tudo isto aprendemos que “O que foi é o que há de ser; e o que se fez, isso se tornará a fazer; nada

7 HORTON, Michael, Creio, São Paulo, Editora Cultura Cristã, 2000, p. 21.
8  ,baqar uma raiz primitiva; DITAT - 274; v 1) buscar, perguntar, considerar 1a) (Piel) 1a1) buscar, procurar 1a2) considerar בקר

refletir.
O verbo meditar é de uso exclusivo do VT. Na verdade, há três passagens bíblicas a respeito do tema e cada uma delas usa 
palavras diferentes. Particularmente, gosto de á÷ø baqar, pois seu contexto refere-se à prática da reflexão no templo do Senhor 
(Salmos 27:4 - Uma coisa peço ao SENHOR, e a buscarei: que eu possa morar na Casa do SENHOR todos os dias da minha 
vida, para contemplar a beleza do SENHOR e meditar no seu templo). O que me leva a concluir que a prática da meditação se 
trata do exercício do pensamento para a Glória de Deus, refletindo em sua gloriosa Palavra.



há, pois, novo debaixo do sol”. (Eclesiastes 1:9).
Queridos irmãos, voltar ao Credo Apostólico é nos reencontrarmos com o exercício intelectual

da fé. Pode lhe parecer estranho, mas o mundo está confgurado para distrair-nos, para capturar e
escravizar o brilhantismo que há em nossa humanidade. A nossa mente não foi criada para ser
idiotizada. Acredite, o grande ideal mundano é poder capturar a nossa atenção e cansar-nos com o nada,
conduzindo-nos a um inexplicável enfado. Uma espécie de cansaço obscuro, que funciona como uma
sirene a tocar, anunciando que a mente não está ocupada adequadamente.

C.S. Lewis afrma: “Nosso Senhor acha que nossos desejos não são muito fortes, mas muito
fracos. Somos criaturas de meio coração, brincando com bebida, sexo e ambição, embora o regozijo
infnito nos seja ofertado, como uma criança ignorante que quer continuar fazendo bolos de barro nos
fundos do quintal porque não pode imaginar o signifcado da oferta de um dia de folga à beira-mar.
Somos agradados de forma muito fácil.”9 Foi assim que Lewis descreveu o ser humano, “como uma
criança que brinca com bolos de barro no fundo do quintal”. O estudo do credo é de fato conhecer o
gozo de se passar um dia de folga à beira-mar. É dar à mente o prazer de navegar pelas quentes e serenas
águas da vida no Espírito.

Recursos para o culto doméstico

1) Iniciem lendo Provérbios 23:12. Depois usem essse versículo para uma oração conjunta.

2) Leiam juntos todo o Credo Apostólico.

3) Façam uma lista de cinco coisas supérfuas do seu dia a dia que são grandes fatores de distração.
Identifcar o que nos impede de pensar para a glória de Deus é essencial para vencermos nossas
limitações intelectuais.

4) Leiam Colossenses 3:2 e orem a Deus pedindo graça para vencer as distrações. 

5) Como podemos defnir o signifcado de meditar nas Escrituras?

6) Leiam e memorizem ao longo da semana Provérbios 23:12: 

“Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento.” 

9 LEWIS C.S., The Weight of Glory, Grand Rapids, Eerdmans, 1965, p. 1,2.



Capítulo 2
MOTIVAÇÃO

O Credo é um conjunto de doutrinas que nasceu da motivação de enfrentar um levante herético
contra Jesus e contra a fé cristã em geral. Por conta disso, antigos mestres da Igreja concordaram em
elaborar uma lista mínima de crenças que os identifcava como cristãos. Portanto, o Credo, muito mais
do que um rudimento que suspeitamos ser de exclusividade do catolicismo romano, é uma verdadeira
declaração bíblico/teológica. 

A igreja cristã no passado usou o Credo Apostólico para ensinar e discipular os novos crentes na
fé. Quando alguém era convertido, esperava-se que tal pessoa se batizasse como um sinal público de sua
morte para o mundo e nascimento para a nova vida em Jesus Cristo. Antes dos batismos, esses novos
cristãos passavam por um período de instrução nos elementos básicos do cristianismo, o que incluía a
sua memorização.

Outra importante lembrança é que o estudo do Credo não é um substituto à leitura da Bíblia.
Entretanto, ele endossa e resume os temas bíblicos fundamentais de uma forma bela e atemporal,
ajudando cristãos até hoje a compreenderem melhor as doutrinas essenciais e a desenvolverem uma
caminhada íntima com Deus.

A motivação para o Credo também tem contornos apologéticos. Ele nos capacita a identifcar e
evitar apresentações incompletas e insufcientes da fé. A apologética é demonstrada em vários episódios
na Bíblia, em especial quando o apóstolo Paulo, posicionando-se de forma contundente no Areópago10

(Atos 17) e ao escrever para a Igreja em Colossos, lida com públicos enredados por fortes cordas tecidas
por fos de vãs flosofas, assim como nós nos dias de hoje. A abordagem bíblica, equilibrada e concisa ao
longo do Credo, serve para ressaltar os grande temas do Evangelho, como veremos mais tarde: a vida,
obra e ordem de Jesus.

Em uma época de guerra de narrativas culturais capazes de roubar o nosso foco, o Credo
Apostólico é ferramenta de extrema relevância para nos posicionar como discípulos de Jesus, acentuando
o nosso comprometimento com a pregação do Evangelho. Nesse sentido, a objetividade do Credo o
torna numa poderosa ferramenta de alcance evangelístico e de currículo discipular. 

Franklin Ferreria motiva o estudo do Credo Apostólico afrmando que: “é necessário
meditarmos continuamente nas doutrinas mais básicas da fé cristã. Elas devem ser continuamente
relembradas. Por exemplo, as grandes festas da cristandade – Natal, Páscoa, Pentecostes – são datas
propícias para a igreja relembrar essas doutrinas centrais da fé. A celebração do batismo e da ceia
também são momentos em que essas doutrinas devem ser relembradas. E a experiência derradeira, a
morte, também é um momento para relembrarmos a força da fé cristã. São sobre essas doutrinas que
todo o edifício da fé cristã é construído. Sem esse fundamento, difcilmente conseguiremos articular e
aprofundar nossas crenças cristãs elementares.”11

Muito antes de existirem cursos, protocolos e formas de se fazer parte de uma igreja, o Credo já
estabelecia que a fé não era um fato isolado para o cristão, posto que crer conduz a pertencer ao Senhor
Jesus e à sua Igreja. Debruçar-se no Credo é aliar-se à cristãos ao longo dos séculos, tendo um senso de
perspectiva histórica e espiritual que mostra que também somos herdeiros deste legado.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam juntos todo o Credo Apostólico.

2) Qual a importância da apologética para a vida cristã?

10 Também conhecido como Monte de Marte ou Colina de Ares, era situado na parte nordeste de Acrópoles em Atenas. Além de ser
o nome do local, também denominava o conselho de anciãos que ali se reunia para discutir política e religião.

11 FERREIRA, Franklin, Teologia Cristã, São Paulo, Edições Vida Nova, 2011, p. 21.



3) Leiam Atos 17:1-14. Conversem sobre a importância da defesa da fé na vida da Igreja, considerando
o contexto de Beréia. “Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a
palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim.”

4) Leiam Atos 17:15-34. Conversem sobre a urgência da apologética como ferramenta evangelística, a
partir do cenário de Atenas, onde localizava-se o Areópago. “Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu
espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade.”

5) Leiam Colossenses 1:13-20 e façam uma oração de louvor.

6) Leiam e memorizem ao longo da semana 1Pedro 3:15:

“Santifcai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a
todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.”



Capítulo 3
HISTÓRIA

Voltando na linha histórica do tempo, percebemos claros indícios de que no NT existem
fragmentos que esboçavam credos desenvolvidos no contexto da pregação, adoração e defesa da fé
contra o paganismo vigente. Na Bíblia temos breves esboços dessa natureza sobre Jesus (At 8:37; Rm
8:34; Fp 2:5-11; 1Tm 3:16; 1Pe 3:18-22; 1Jo 4:2,15) e verdadeiras fórmulas trinitárias (Mt 28:19; Rm
1:1-4; 2Co 13:13; 1Pe 1:2; Jd 20-21). Podemos considerar o que o historiador Ralph Martin
estabeleceu como uma boa defnição histórica do Credo: “A expressão latina credo (creio) é uma fórmula
fxa que sumariza os artigos essenciais da religião cristã e que goza de sanção eclesiástica, uma afrmação
dos pontos essenciais da fé, com os quais se espera que todos cristãos concordem”.12

O formato fnal do que lemos hoje como Credo Apostólico, teve suas formulações nos séculos
VII e VIII, na Gália. Entretanto, partes substanciais dele se encontram em originais dos Pais da Igreja
até o século IV, as chamadas “regras de fé” ou “tradição” (paradosis; traditio). O Credo Apostólico talvez
seja o terceiro documento mais antigo da igreja, sendo o primeiro o Didake e o segundo o Credo Niceno,
elaborado em 323 d.C. 

Uma das mais antigas exposições do Credo foi escrita por Rufno de Aquileia, baseando-se no
antigo credo romano, usado na liturgia batismal na Itália. Os cristãos tinham consciência de quão fútil
era argumentar com os hereges tendo como base somente as Escrituras, cujo signifcado eles podiam
distorcer – e isso faziam com frequência. Então, apelavam à “regra de fé”, que tinha sido preservada
intacta na Igreja desde os dias dos apóstolos. Não que as Escrituras devessem se submeter à tradição,
mas oferecer uma declaração bíblica concisa, a respeito da qual não poderia haver qualquer debate.
Portanto, em submissão à Palavra, o Credo Apostólico afrma a divina trindade, seu refexo e infuência
sobre sua Igreja. 
O Credo também servia à outras funções de elevada importância: era a profssão de fé dos candidatos ao
batismo; esboço para o discipulado nas catequeses; combate contra as heresias; um guia para conteúdo
de sermões; e a confssão e confrmação de fé nas liturgias públicas.

Para combater ondas heréticas e, sobretudo, fazer uma clara distinção entre o verdadeiro
cristianismo e o gnosticismo13, os pais da igreja Tertuliano e Irineu, escreveram as chamadas regras de
fé14 como sumários das principais doutrinas cristãs que antecederam o Credo.

O historiador Earle Cairns defne bem o Credo afrmando que: “Desde os tempos mais antigos
o Credo foi usado como fórmula batismal(...) Esse Credo, claramente trinitariano, dá atenção à pessoa e
à obra de cada uma das três pessoas da Trindade, destaca a natureza universal da Igreja e, depois de
fundamentar em Cristo a salvação, apresenta uma escatologia explícita centralizada na ressurreição dos
crentes e em seu alvo de obter a vida eterna. Muitas igrejas até hoje consideram o Credo dos Apóstolos
uma preciosa síntese dos pontos principais da fé cristã.”15

Recursos para o culto doméstico

1) Iniciem lendo Romanos 8:34. Depois usem essse versículo para uma oração conjunta.

2 ) Qual a importância da história para o estudo das Escrituras e melhor compreensão das doutrinas
cristãs?

3) Como os cristãos da Igreja dos primeiros séculos utilizavam o Credo?

12 MARTIN, Ralph P, O Novo Dicionário da Bíblia (org. J.D. Douglas), São Paulo, Edições Vida Nova, 2003, p. 342.
13 Movimento filosófico grego que se imiscuiu ao cristianismo, defendendo uma doutrina que considerava que toda a matéria era 

má e que só o espírito era bom. Para o gnóstico, era necessário alcançar um conhecimento iluminado especial (a gnosis) para se 
alcançar a perfeição.

14 KIDD, Bernard, Documents Illustrative of the History of the Church, Londres, SPCK, 1920-1941, 1.117-8, 145-6.
15 CAIRNS, Earle E, O Cristianismo Através dos Séculos, São Paulo, Edições Vida Nova, 2009, p. 100.



4) Leiam todo o Credo Apostólico.

5) Leiam Filipenses 2:5-11 e identifquem os pontos em que o Credo Apostólico se relaciona com esta
passagem.

6) Leiam João 20: 25 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

7) Leiam e memorizem ao longo da semana 1Timóteo 3:16:

“Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne foi
justifcado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido
na glória.”



Capítulo 4
A TRINDADE, FUNDAMENTO DA NOSSA FÉ

Pais da Igreja como Policarpo de Esmirna, Ambrósio e Agostinho, foram mestres  que assim
como outros, combateram intenções malignas dentro do contexto da doutrina cristã. O mais sólido
fundamento para esses gigantes teológicos dos primeiros séculos, bem como para o próprio Credo
Apostólico, é o mesmo: a absoluta fé na Trindade. A doutrina da Trindade é central ao modo como
conhecemos Deus, como somos resgatados do pecado e como entendemos a vida e a missão da igreja. 

A essência da Trindade é o amor divino. Agostinho de Hipona, o primeiro professor bíblico a
elaborar o conceito da Trindade, explica: "Caminhamos pela fé, não pela visão (2Cor 5, 7), ainda não
vemos a Deus, como disse o Apóstolo Paulo, face a face (1Cor 13, 12); se não o amarmos agora, nunca
o veremos. Mas quem ama o que ignora? Algo pode ser conhecido e não ser amado; mas é possível ser
amado o que é desconhecido? […] Ninguém é capaz de amar a Deus, antes de o conhecer”. Que a
busca por conhecer a Deus seja a centelha do nosso amor por Ele, pois como também afrma Agostinho:
“é a Trindade suprema que nós buscamos, quando buscamos a Deus”.16

Baseados nisso, compreendemos que a Divindade existe eternamente como uma tríade de
pessoas, que partilham de uma mesma substância, ou essência, idêntica e indivisível. Na Trindade,
podemos ter um relacionamento estabelecido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Colin Gunton diz
que: “Porque, em nosso ser, somos estabelecidos na Trindade, somos capacitados a pensar a partir de, e
com cuidadosa qualifcação, a respeito do ser de Deus.”17 O Credo Apostólico cumpre o objetivo de nos
aproximar do Deus trino.

Recursos para o culto doméstico

1) Iniciem lendo Judas 20,21. Depois usem esses versículos para uma oração conjunta.

2) Qual o papel da doutrina da Trindade no desenvolvimento da vida cristã?

3) Leiam todo o Credo Apostólico.

4) Leiam Romanos 1:1-4 e 1Pedro 1.1,2 e a partir das declarações dos apóstolos Paulo e Pedro,
conversem sobre a importância da Trindade no testemunho pessoal.

5) Leiam 1João 4:7-19. 

6) Considerando o amor de Deus exposto na passagem anteriror, leiam Mateus 28:19 e façam uma
oração conjunta em resposta a esse versículo

7) Leiam e memorizem ao longo da semana 2Coríntios 13:13:

“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com
todos vós.”

16  AGOSTINHO, Santo. A Trindade, 2. ed. Coleção Patrística – 7, São Paulo, Paulus, 1994, VIII, iv, 6.
17 GUNTON, Colin, The Promise of Trinitarian Theology, T & T Clark, 1991, p.6.



Capítulo 5
O QUE SIGNIFICA CRER?

Como já vimos, a expressão latina credo signifca “creio”. O verbo crer é conjugado na primeira
pessoa e repetido ao longo de todo Credo Apostólico como ato de afrmação perante Deus. Crer diz
respeito ao que acreditamos e onde está posicionada a nossa fé  em Deus, que não é fruto de esforço ou
emoção humana. As Escrituras afrmam que ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação (Romanos 10:17). A
pregação do quê? Do Evangelho de Cristo. O Evangelho compreende o conjunto de ensinamentos do
Senhor. Assim, quem não entra em contato com o Evangelho, corre o risco de ter uma fé mal
fundamentada e mal edifcada. O Credo funciona nesse contexto como um condutor confável e seguro
às mais puras doutrinas bíblicas sobre Deus e a Igreja. 

Antes de posicionarmos a nossa fé em Jesus, era comum termos questionamentos. Por exemplo:
Todos vão para o céu? O céu e o inferno de fato existem? Existe mais que um Deus? E o que acontece
com a evolução e a ciência? O que é a Bíblia? Perguntar é um caminho legítimo para encontrarmos a
verdade. Eu e você devemos ser aptos a responder perguntas difíceis para nós mesmos e para quem nos
perguntar. 

Onde encontramos as respostas para nossos questionamentos sobre a fé cristã? As encontramos
na Bíblia, é claro. Inúmeras vezes vamos à Palavra de Deus para encontrar força e encorajamento pessoal
para os grandes desafos da vida, contudo, a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas, é o lugar
onde aprendemos sobre o propósito de Deus. Por isso a importância da objetividade do Credo
Apostólico. 

No início dessa jornada, como uma forma de estabelecer as bases da fé, é bom ter em mente um
princípio que Alister McGrath defende: “No Credo aprendemos que fé signifca aceitação, confança,
compromisso e obediência”. Ele conclui: “A fé não se resume a crer em Deus,  mas  implica  em
confar  nele  e  permitir que assuma o controle sobre nós e nos transforme. Ter fé não signifca apenas
ter uma nova ideia. Signifca reconhecer em nossa mente quem é Deus, quais são seus atributos e
corresponder a Ele em nosso coração.”18

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam juntos todo o Credo Apostólico.

2) Como o Credo nos ajuda no amadurecimento da nossa fé?

3) Leiam Marcos 9:23,24 e façam uma oração conjunta baseada nessa passagem.

4) Leiam 1João 5:4 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

6) Leiam João 11:25,26 e façam uma oração conjunta baseada nessa passagem.

9) Leiam Hebreus 11:1-6 e façam uma oração conjunta baseada nessa passagem.

10) Leiam e memorizem ao longo da semana Romanos 10:17:

“E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo.”

18 McGrath, Alister; Creio; São Paulo, Edições Vida Nova, 2013, p. 25.



Capítulo 6
CREIO EM DEUS

É senso comum no Brasil dizer que se acredita em Deus. Chegamos ao ponto de cunhar uma
afrmação de efeito dizendo que “Deus é brasileiro”; e mesmo que em nossas cédulas monetárias esteja
timbrada a frase “Deus seja louvado”, o cenário espiritual do país está em franca decadência. Hoje, a
grande pergunta não é mais “você crê em Deus?”, mas sim, “em qual deus você acredita?” Existem
centenas de religiões no país, e mais do que nunca, ideologias político-sociais que carregam a
personalidade de verdadeiras seitas com propostas de culto, liturgias públicas e transcendência na fgura
de líderes populistas. Assim, “crer em Deus” por aqui, tem uma infnidade de signifcados e
materializações. 

O livro de Juízes nos conta de um tempo na história de Israel quando “outra geração após eles se
levantou, que não conhecia o SENHOR, nem tampouco as obras que fzera a Israel” (Juízes 2:10). De
maneira similar, existe um número crescente de pessoas que denomina-se desigrejada. Alvin Reid
defne-as como aqueles “que não têm um entendimento pessoal claro da mensagem do Evangelho, e que
tiveram pouco ou nenhum contato com uma igreja que honra a Cristo e ensina a Bíblia.”19 Embora
estas pessoas, na sua maioria não goste de se defnir sob qualquer rótulo religioso, elas insistem na ideia
de que são espirituais. As pessoas não estão desistindo da fé, na verdade elas a estão buscando fora das
quatro paredes da igreja tradicional. Religiões alternativas como islamismo, budismo, hinduísmo e
outras, experimentam um crescimento explosivo por aqui, confrmando a máxima de Pero Vaz de
Caminha em sua carta ao rei D. Manuel a respeito do Brasil: “nessas terras, em se plantando, tudo dá”.

Todavia, apesar de uma religiosidade à for-da-pele, o brasileiro (inclua-se o evangélico) tem
difculdades para desenvolver uma cosmovisão bíblica. Isto é, enxergar o mundo através das lentes da
Palavra  de  Deus.  O  brasileiro  é  antes  de tudo um ser tão permeável à sua cultura vigente e própria
ao tropicalismo vivido abaixo da linha do Equador, que é difícil pra ele pensar em categorias bíblicas
dissociado dos seus hábitos e ética relativa. Além disso, até mesmo o que flosofcamente passou a ser
conhecido como pós-modernidade (o que sociólogo Zygmunt Bauman20 passou a defnir como uma era
liquefeita – este momento da história em que relacionamentos, crenças e conexões não obedecem mais a
um modelo previamente confgurado), por aqui tem uma manifestação distinta. Nesse cenário, o
universo tradicional é de grande ajuda para alguém sujeito a um modelo sociológico como o brasileiro,
que neste caso funciona como um tratamento de tração, cuja fnalidade é reajustar o paciente. O Credo
cumpre esse papel.

O Credo estabelece um forte contraste à sociedade pós-moderna ao nos chamar radicalmente de
volta à uma cosmovisão bíblica tão antiga quanto a própria existência do homem. Ele começa com a
declaração “Creio em Deus”. Embora seja curta, essa ousada afrmação é a introdução para uma série de
outras, carregadas de profundas verdades sobre Deus, que revelam sua natureza, caráter, amor e plano
redentor para a humanidade. Nos próximos capítulos, vamos explorar a singularidade do caráter de
Deus e a devida resposta que devemos dar, à luz de quem Ele é.

Por isso o Credo inicia não querendo responder isoladamente a pergunta “Quem é Deus?”, mas
sim afrmando “Creio em Deus”. É uma questão de fé, um dom, um recurso gracioso dado por Ele
mesmo, para o conhecermos. Um dos pais da igreja chamado Irineu afrmou: "Sem Deus não se pode
conhecer a Deus." Há centenas de séculos, os mais sábios cristãos reconhecem-se em sua humanidade
quão pequenos são em comparação com toda a eternidade. Aprendemos que Deus é pessoal, porém, Ele
não é qualquer um, tampouco um objeto. Por isso não podemos conhecê-lo especulativamente, mas
existencialmente. É impossível saber quem é Deus em sua grandeza, em seu caráter absoluto e
incondicional. Só podemos conhecê-lo no amor com que Ele vem a nós. Somos como uma gota no
vasto oceano do tempo e do espaço, de modo que tentar responder "Quem é Deus?" seria de uma

19 REID, Alvin L, Radically Unchurched, Grand Rapids, Kregel, 2002, p. 21.
20 Foi um sociólogo polonês, autor de diversas obras de cunho crítico à pós-modernidade.



absurda petulância, se não tivéssemos da parte dele próprio essa resposta.
O Senhor se revelou por meio de um livro, inspirando homens no curso da história para

registrar a sua Palavra e se fazer conhecido. No Credo Ele é reconhecido como Pai e Criador.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

2) Como podemos defnir o que é uma cosmovisão bíblica?

3) Como Deus se revelou de forma especial para a humanidade?

4) Leiam 1Crônicas 29:10-12 e façam uma oração conjunta baseados nessa passagem.

5) Leiam e memorizem ao longo da semana Salmos 90:2:

“Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és
Deus.” 



Capítulo 7
PAI

Muitos vêem Deus como uma divindade transcendente que é desconectada do mundo real,
alguém que não se envolve com a vida humana. Outros ainda, pensam que Deus está prestes a atingi-los
com um raio toda vez que erram. Embora o Senhor não se alegre com nossas quedas eventuais, Ele sabe
diferenciar entre os tropeços por amor ao pecado e outros por conta da própria imprudência. A verdade
é que Deus é cheio de graça, seu perdão e sua misericórdia, incomparáveis; Ele é Pai em toda sua
perfeição e nós seus flhos, gerados por sua exclusiva vontade (veja João 1:12, 13). O pastor puritano
John Owen disse: “Ter uma comunhão cheia de amor com o Pai é algo muito negligenciado pelos
cristãos... Que possamos ver o Pai cheio de amor por nós. Não contemplem o Pai como alguém que é
iracundo, mas como aquele que é o mais doce e amoroso.”21

O fato de que Deus é nosso Pai celeste é fundamental para a fé cristã. Tudo o mais fui desta
grande verdade! Jesus disse: “Como o Pai me amou, também eu vos amei; permanecei no meu amor.” (João
15:9).  A paternidade de Deus é uma maravilhosa realidade espiritual, ela é tanto humilhante quanto
transformadora. Humilhante porque seu amor alcança os pobres e perdidos pecadores arrependidos, por
pura graça, mesmo que o olhar humano caminhe na direção da meritocracia, do ter que fazer algo para
merecer algum favor; transformadora, porque todo aquele alcançado por sua graça, jamais prossegue
como sempre foi. Deus nos ama mais do que podemos imaginar ou conceber. A Bíblia nos diz: “Vede
que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados flhos de Deus; e de fato somos flhos
de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora,
somos flhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se
manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é”. (1João 3:1, 2).

Ele é o nosso Aba, que literalmente signifca “papai” em aramaico. Em outras palavras, nosso
relacionamento com Deus pode ser pessoal, como o relacionamento entre um pai e seu flho. Somos
flhos adotados por Deus em Cristo Jesus, através de quem nossa fliação é confrmada (veja Gálatas
3:26).

Recursos para o culto doméstico

1)  Leiam João 1:12,13 e façam uma oração conjunta baseados nessa passagem.

2) Leiam: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

3) Como 1João 3:1,2 defne nossa fliação em Deus?

4) Como nos tornamos flhos de Deus?

5) Qual deve ser nossa postura de fé diante de Deus como Pai?

6) Façam a Oração do Pai Nosso.

7) O que aprendemos sobre a paternidade divina na passagem de Lucas 11:9-13.

8) Leiam e memorizem ao longo da semana Gálatas 3:26:

“Pois todos vós sois flhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.”

21 OWEN, John, Communion with God: Fellowship with Father, Son and Holy Spirit, Carlisle, Banner of Truth, 2000, p. 27.



Capítulo 8
TODO-PODEROSO

Esta declaração sobre o Deus Pai é frmada na exuberância dos seus atributos. Ao afrmar que
Deus é todo-poderoso, o crente aceita a sua própria fnitude, reconhecendo que todo poder está nas
mãos do Senhor. Pessoalmente, o cristão não tem poder algum, o que é determinante na diferenciação
de quem Deus é e quem nós somos. Não há outro como Ele. Pense no maravilhamento do qual você é
tomado no alto de uma grande montanha ou contemplando as estrelas numa noite de céu claro, quando
a majestade e a grandeza do Pai lhe é revelada na linguagem impactante da obra criada (veja Salmos
19:1-3). J.I. Packer coloca isso em perspectiva ao afrmar que: “Viver torna-se algo maravilhoso quando
você percebe que cada momento de sua vida está sob os olhares de um Deus onisciente, onipresente e
onipotente.”22

Trata-se de um exercício de humilhação, pensarmos em quão pequenos somos em comparação à
toda beleza e grandeza da criação e toda eternidade juntas. Talvez por isso o livro de Jó, por dezenove
vezes faça menção a Deus como Todo-poderoso. Ou ainda diante do nosso total descontrole do curso
da vida como salientou Tiago: “Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas,
como neblina que aparece por instante e logo se dissipa” (Tiago 4:14). Não importa o quanto tentemos,
jamais compreenderemos tudo sobre Deus (apenas do que Ele próprio deu-se a conhecer), somos fnitos
e Ele infnito (veja Is 55:8). Tampouco podemos colocá-Lo em um microscópio ou examiná-lo como se
fosse um assunto sob escrutínio. Todavia, esse glorioso Deus deu-se a conhecer tomando a forma
humana (veja João 1:14) e se fazendo como um de nós, num ato de reducionismo tal capaz de corrigir o
nosso olhar da vida, do outro e dele mesmo. Quanto ao nosso olhar da vida, ensinando-nos a escolher a
simplicidade como companheira adequada; quanto ao outro, na intenção esplêndida de servir o
próximo; e quanto a si mesmo, não ansiando por nada glorioso demais, dado que a glória dos
excelentíssimos propósitos divinos não se pode encontrar por aqui.

Enquanto é impossível para nós estarmos em mais de um lugar de uma só vez, não é assim com
Deus. Ele não é limitado pelo tempo ou espaço. Ele é onipresente, o que signifca que está em todos os
lugares ao mesmo tempo. Você pode perguntar: como isso é possível? Ele é onipresente através de seu
Santo Espírito. O salmista perdeu-se nesse questionamento: “Para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face?” (Salmos 139:7). Jesus promete: “Porque, onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, ali estou no meio deles”. (Mateus18:20). Sem sombra de dúvida, a promessa da
presença de Deus na vida de um cristão é um grande consolo. Imagine que sob as fortes tensões do dia-
a-dia Deus está consigo; nas difculdades existenciais que os desencontros do cotidiano geram, sua
presença é incomparável; nos momentos de perdas e até de luto, seu braço consolador nos envolve...
Quão consolador é pensar na sua onipresença! 

Deus é todo-poderoso e magnífco! Nada é difícil demais para o Senhor de tudo (veja Jeremias
32:17). Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos (veja Efésios 3:20). Deus pode
fazer qualquer coisa! Muitos de nós somos culpados por ter uma diminuta visão do Altíssimo. Nós o
limitamos em nossa pequenez, quando deveríamos expandir a fé na sua grandeza; nós o agrilhoamos em
cadeias de limitação, quando deveríamos gozar da liberdade infnita que a sua existência impõe. Nesse
momento, seria de bom tom dar um passo atrás e orar para que nosso entendimento seja ampliado no
que tange à sua ilimitada majestade. Mas, antes, deveríamos nos arrepender da falta de fé e pedir:
Senhor, ajuda-me a vê-lo, a contemplá-lo bem mais além do que sou capaz. 

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

22 PACKER, J.I, Knowing God, Downers Grove, InterVarsity, 1993, p. 86.



2) Quais os principais atributos de Deus?

3) Leiam Gênesis 17:1 e respondam a Deus em oração.

4) Como o crer que Deus é todo-poderoso infuencia a forma como oramos?

5) Leiam e memorizem durante a semana Efésios 3:20,21:

“Ora, àquele que é poderoso para fazer infnitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!”



Capítulo 9
CRIADOR DO CÉU E DA TERRA

A obra da criação, que nos fascina com toda sua beleza e complexidade, revela Deus e o declara
como Criador, apesar das muitas teorias contrárias. Tais teorias, que de há muito negam a verdade
bíblica que tudo veio a existir por ato voluntário de intervenção divina, devem ser aprendidas e
refutadas pelo povo de Deus através de argumentação inteligente.

O Big Bang ou Grande expansão, é a teoria cosmológica dominante sobre o surgimento do
universo. Os cosmólogos usam o termo "Big Bang" para se referir à ideia de que o universo estava
originalmente muito quente e denso em algum tempo fnito no passado23. Todavia, os mesmos
cosmólogos isentam-se de explicar de onde veio toda essa energia em forma de calor. Outro elemento,
no mesmo sentido e que ainda está sem explicação desde a proposição da teoria em 1927 por Georges
Lamaître, é que em 1929 Edwin Huble observou  “que todas as galáxias e aglomerado de galáxias muito
distantes têm uma velocidade aparente diretamente fora do nosso ponto de vista: quanto mais distante,
maior a velocidade aparente”.24 Ora, sabemos que nenhuma matéria se move nessa velocidade sem uma
intervenção que libere tamanha energia. De onde veio esta energia? Outro detalhe importante é de onde
veio esta matéria de volume indescritível capaz de originar todos os astros? Humildemente, embora esta
seja a teoria aceita pelo mundo acadêmico, gostaria de ter o direito de não chamar isto de ciência. Trata-
se de uma teoria. Cosmólogos partem de um pressuposto teórico, não provado, para negarem a
existência do Deus Criador, por entenderem que é uma hipótese mais convincente do que a defendida
pela narrativa bíblica. Na verdade, no início, Lamaître a chamou de  "hipótese do átomo primordial".
Esta hipótese ganhou contornos de verdade absoluta, quando a grande massa de cientistas passou a
aceitá-la  pela  “fé”.  A  fé  que  insistem  em  não  colocar  no  Deus criador.

O big-bang (hipótese do átomo primordial) é indubitavelmente um pressuposto imaginário; uma
narrativa flosófca do início de tudo, nada mais. Assim, entre uma história e outra, fco bem à vontade
com a narrativa bíblica da criação divina. 

Crermos num Deus Criador, Soberano e que trouxe à existência as coisas que não são pela sua
Palavra (veja Romanos 4:17), não é um sinal de inferioridade intelectual, mas uma simples opção de
escolha em qual teoria crer, se na teoria bíblica ou na que chamam de científca sem de fato o ser.

A outra que rivaliza com a história da Criação, também erradamente apontada como científca, é
a da evolução das espécies.  Como a teoria do Bigbang, trata-se apenas de teoria; posto que para sair do
âmbito teórico para o científco, é necessário comprovação por observação, acompanhada de dados
empíricos, caso contrário não se pode chamar de ciência, pelo menos é o que se defende nas chamadas
etapas do método científco25. De fato, é necessário ter mais fé para crer que somos uma evolução de
outra espécie inferior do que crer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Irmãos,
apeguemo-nos ao que diz as Escrituras e creiamos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. 

Uma boa forma de compreendermos Deus como Criador é enxergar a vida como uma história.
Assim como um autor usa sua caneta para escrever a história que tenciona contar, Deus é o autor da
história em que vivemos. Ele falou e o mundo veio a existir. Criou tudo por sua mão e para a sua glória:
a terra, os mares e todos os seres vivos, incluindo o homem e a mulher. Tudo na criação carrega suas
digitais. Ele segue cuidando continuamente de cada elemento da sua obra perfeita e fascinante.  

Aquele que crê em Deus deve ter um compromisso com a história da criação (veja Hebreus
11:6; Apocalipse 4:11). Crer em Deus como Criador de todas as coisas também leva-nos a admitir que
existem implicações ecológicas e ambientais no que se refere a conhecê-lo. Se Deus criou a terra em toda
sua majestade e esplendor, não deveríamos apreciar e cuidar dela?  Como cristãos, temos
responsabilidade no cuidado com o meio ambiente. Interessar-se por causas ambientais deveria ser

23  https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
24 idem.
25 Etapas básicas do método científico: observação, problematização, hipótese, experimentos, análise e conclusão.



matéria de motivação cristã. Movidos pela fé, não deveríamos poluir, sujar, destruir, desmatar ou
cooperar para qualquer tipo de degradação da obra criada. Deus planejou para que governássemos e
dominássemos sobre tudo que existe. Assim, crer em Deus o Criador, inclui a boa mordomia de toda
sua obra da qual descansou no último dia e a chamou de muito boa! (veja Gênesis 1:31). Nesse
contexto, crer e servi-lo é cumprir seu chamado criacional para dominarmos e fazermos uso adequado
de tudo.

Recursos para o culto doméstico

1) Iniciem lendo Salmos 19:1-3. Depois usem essa passagem para uma oração conjunta.

2) Qual o impacto para nós do fato de sermos feitos “à imagem de Deus”?

3) Leiam Jeremias 32:17 e refitam juntos em oração.

4) Leiam: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

5) Leiam e memorizem durante a semana Gênesis 1:31:

“Viu Deus tudo quanto fzera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.”



Capítulo 10
CREIO EM JESUS CRISTO

O conteúdo mais extenso do Credo diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, o nome sobre todo o
nome (veja Filipenses 2:9). 

Através das Escrituras Sagradas, encontramos homens e mulheres recebendo nomes com um
signifcado espiritual específco. Todavia, nem sempre as crianças recebiam nomes movidos pela
espiritualidade. Alguns personagens bíblicos foram nomeados como resposta à ação redentora de Deus,
enquanto outros descreviam apenas o estado emocional de seus pais. Nomes poderiam ser indicativos
históricos da experiência particular de uma família ou algo do qual eles gostariam sempre de lembrar.26

O nome de Jesus e os títulos que ele carrega têm signifcado espiritual que nos ajudam a
compreender quem Ele é. O Credo Apostólico o apresenta como “Jesus Cristo; seu único Filho; e nosso
Senhor”; como três retratos de uma mesma pessoa. Esses três títulos nos ajudam a considerar a pessoa de
Cristo em diferentes perspectivas, nos dando uma imagem mais completa de quem Ele é.

Jesus é um dos nomes mais conhecidos em toda a história. O nome vem da raiz hebraica “Yah +
Shua”, que signifca “o Senhor é Salvação”. Mateus 1:21 nos diz: “Ela dará à luz um flho e lhe porás o
nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles”. Por isso, o signifcado de seu nome descreve
perfeitamente a sua missão, a principal razão que explica o porquê do seu advento. Jesus veio para nos
salvar, daí o tratarmos de “nosso salvador”.  

O segundo nome, Cristo, não é o sobrenome de Jesus. Trata-se de um título descritivo do seu
papel profético no plano redentor do Pai. Centenas de anos antes do seu nascimento, profetas
anunciaram a vinda de um messias judeu. O Antigo Testamento contém mais de trezentas profecias
referindo-se desde ao seu nascimento virginal,  sua vida sem pecado, os milagres, sua morte, até a sua
ressurreição. As Escrituras nos mostram que Jesus é o Messias do Antigo e Novo Testamentos, o que
signifca que Ele foi enviado especifcamente pelo Pai para trazer redenção e salvação ao mundo. A
palavra em hebraico para Messias signifca “escolhido” ou “ungido”. No grego do NT a palavra Messias
signifca Cristo, indicando que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do AT a respeito do Messias.

Acerca da fé em Jesus, o Credo Apostólico se concentra em seis princípios a respeito de sua
pessoa: 

26 O direito de escolher o nome do filho pertencia ao pai, o chefe da família. Há muitos casos de pais dando o nome aos filhos nas Sagradas
Escrituras: no relato do nascimento de João Batista no evangelho vemos Zacarias insistindo nesse direito, embora estivesse mudo. Entretanto existe
também muitos casos de mães dando nome aos filhos na Bíblia e a primeira foi Eva, a mãe da humanidade. Pode ser então que a escolha do nome era
feita mediante a um acordo entre os pais.

O nome escolhido correspondia ao nosso primeiro nome: os judeus não tinham sobrenome e este não existia. Embora tal coisa, não
signifique que o sentimento familiar não era altamente desenvolvido entre eles, pois era. O filho recebia o nome do pai. O menino era chamado “filho
de fulano”, ben em hebraico e barem aramaico. Joãoben Zacarias ( João filho de Zacarias),. O filho mais velho recebia com freqüência o nome do avô
a fim de confirmar a tradição onomástica da família e também para distingui-lo do pai.

Alguns desses nomes, ou pré nomes, eram apelidos, lembrando as circunstância que a criança havia nascido “Yitz’chak” Isac – sorriso” .
Conta-se a história de uma mãe que, irritada por não dar à luz se não filhas, chamou a quarta de Zaoulé e a oitava de Tamam, que traduzidos indicam
como “ aborrecimento” e “basta”.

Outros nomes eram escolhidos para dar boa sorte as crianças, e alguns rabinos indicavam consultar até as estrelas, cuja pratica era rejeitada
por outros. O nome de animais era bastante comuns: Raquel – ovelha; Débora- abelha; Yona- pomba. Também havia nome de árvores: Tamar –
palmeira; Elon, carvalho; Zeitan, oliveira.

Um grande número de nomes eram tirados da Bíblia: Patriarcas,Profetas,Heróis. Era comum conhecer muitos Jácos, Elias,Davis, Moisés  
além de gloriosos guerreiros de Israel como Macabeus. Outros eram nomes teóforos, isto é, nomes que evocavam o nome de Deus, ou antes, um de
seus nomes. Assim sendo, Yehoshua – Josué- Yeshua – sendo assim, vinham da raiz “ Yah + Shua”, que significa “o Senhor é Salvação”. Os nomes
terminados em “el” lembravam o nome antiqüíssimo para o Deus único de Israel, El , Elohim. Ex: Emanuel, Daniel, Ezequiel (Citações de DANIEL-
ROPS, Henry, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, São Paulo, Edições Vida Nova, 2008).



A Encarnação
O Sofrimento 
A Ressurreição 
A Ascensão 
A Posição 
O Retorno 

Antes de descrevermos cada um desses elementos, vamos observar Jesus como o unigênito Filho
de Deus e nosso Senhor, em obediência à estrutura do Credo.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.

2) Qual o signifcado do nome de Jesus e por que ele recebe o título de Cristo?

3) Leiam e memorizem durante a semana Filipenses 2:9,10:

“Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.”



Capítulo 11
SEU ÚNICO FILHO

Você não pode conhecer Jesus sem saber que Ele é o único Filho de Deus. Embora sejamos
flhos de Deus, a Bíblia nos diz que Ele é unigênito do Pai – Jesus Cristo. Quando compreendemos que
Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, percebemos o maravilhoso signifcado do
relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, e vice-versa, porque
eles são um. Jesus diz: “Eu e o Pai somos um.” (João 10:30). Tim Chester é assertivo ao dizer que: “Antes
de Deus ser nosso Pai, ele é Pai de Jesus Cristo. Conhecemos a Deus como Pai somente por nossa união
com o Filho divino.”27

O escritor aos Hebreus amplia nossas percepções, conforme lemos que:

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes

últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também

fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as

coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purifcação dos pecados, assentou-se à direita da

Majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome

do que eles.” (Hebreus 1:1-4)

Esta passagem nos mostra Jesus como o Filho e herdeiro de Deus, que fez parte da criação e é o
sustentador do universo. Como unigênito de Deus, Ele é “o resplendor da glória e a expressão exata do
seu ser”, compartilhando de honra em “majestade nas alturas”. Embora basilar para a fé, a confssão de
Jesus como Filho de Deus tem sido negligenciada ou mal compreendida por muitos cristãos
contemporâneos. 

A importância do reconhecimento da fliação divina de nosso Senhor Jesus, é determinante para
a nossa identidade como seus discípulos e membros de sua Igreja. Ele mesmo afrma sua identidade
como Unigênito de Deus, conforme registrado no belo relato do evangelista Mateus:

“Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o

Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem: João Batista; outros: Elias; e outros: Jeremias ou

algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro,

disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afrmou: Bem-aventurado és, Simão

Barjonas, porque não foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também

eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifcarei a minha igreja, e as portas do inferno não

prevalecerão contra ela.” (Mateus 16:13-18)

Recursos para o culto doméstico

1) Iniciem lendo Hebreus 11:1-4. Depois usem essa passagem para uma oração conjunta.

2) Leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.

3) Leiam Gálatas 2:20 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

27 CHESTER, Tim, Conhecendo o Deus Trino,  São José dos Campos, Editora Fiel, 201, p. 21.



4) Como crer em Jesus como Filho de Deus nos ajuda a entender e explicar com mais clareza quem é
Deus?

5) Leiam João 10: 22-30 e refitam juntos em oração.

6) Leiam 1João 5:5 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

7) Leiam Lucas 3:21,22 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

8) Leiam João 3:16 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

9) Leiam e memorizem durante a semana João 3:35:

“O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confado às suas mãos.”



Capítulo 12
NOSSO SENHOR

No Credo Jesus também é chamado de Senhor. A palavra “senhor” hoje é atribuída a
praticamente qualquer um, como uma expressão de tratamento formal. Mas nos dias do Império
Romano, ela tinha dois signifcados mais distintos. Em primeiro lugar, em um sentido mais cotidiano,
“senhor” designava-se ao rico, ao escravocrata, ao dono de propriedades. Em segundo lugar, e de forma
mais proeminente, “Senhor”, era um título atribuído a César, o Imperador, de modo que a expressão
“César é o Senhor” era uma saudação obrigatória entre os cidadãos romanos.

Os primeiros mártires cristãos surgem neste contexto, pois eles contrariavam essa norma ao
saudarem uns aos outros usando a expressão “Jesus é o Senhor”. A penalidade por tal prática, variava do
encarceramento até ser lançado às feras, passando por ser incendiado vivo.

Afrmar o senhorio de Jesus Cristo é ratifcar que Ele é Deus. Em muitas ocasiões Jesus aceita
adoração e perdoa pecados, o que somente Deus pode fazer. Por exemplo, Lucas 5 nos conta sobre um
homem aleijado que é levado até Jesus para que Ele possa curá-lo. Quando Ele olha o homem, lhe diz:
“Que seus pecados sejam perdoados” (versículo 20). A Escritura também nos conta sobre a reação dos
fariseus ao senhorio de Cristo: “Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não
somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.”  (João
5:18). Sem dúvida\, Jesus afrma ser Deus. Além disso, a Bíblia nos diz que Jesus estava com Deus no
início da Criação (veja João 1:1,14), que “Ele é a imagem do Deus invisível” (Colossenses 1:15), e nele
“habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade.” (Colossenses 2:9). Os escritores inspirados do
NT criam que esse homem chamado Jesus era Senhor e Deus.

É  por  isso que quando cremos em seu senhorio, devemos entender que quando Jesus chama
uma pessoa, Ele demanda uma resposta. O chamado de Deus não pode ser ignorado. O ouvinte, tanto
deve  confar  quanto  obedecer,   mas   nunca  negligenciar  tal  chamado.  Jesus é o Senhor, dono de
nossas vidas. Dietrich Bonhoefer disse que “quando Cristo chama um homem Ele ordena: venha e
morra”.28 É um chamado de autorrenúncia e entrega total, que só o Senhor pode fazer. Deveríamos de
fato deixar tudo e seguir Jesus, como os discípulos fzeram em seus dias.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.

2) Identifquem áreas em suas vidas que vocês julgam ainda não terem submetido ao senhorio de Cristo.
Orem a Deus por perdão para vencer essa difculdade.

3) Leiam Lucas 5:17-20 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

4) Qual a diferença do uso da palavra “senhor” entre o contexto do Novo Testamento e os dias de hoje?

5) Leiam Romanos 10:9 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

6) Leiam 1João 5:5 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

7) Leiam Lucas 6:46-49 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

8) Leiam e memorizem durante a semana Colossenses 3:17:

“E tudo o que fzerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por
ele graças a Deus Pai.”

28 BONHOEFFER, Dietrich, The Cost of Discipleship, New York, Touchstone, 1995, p. 89.



Capítulo 13
O QUAL FOI CONCEBIDO POR OBRA DO ESPÍRITO SANTO, 

NASCEU DA VIRGEM MARIA
A Encarnação

A tradição católico-romana direcionou muito de sua atenção neste trecho do Credo à Maria. De
fato, ela estava virgem, quando pelo Espírito Santo, concebeu e deu à luz a Jesus, como profetizado em
Gênesis 3:15 e Isaías 9. Porém, ela não permaneceu virgem, posto que as Escrituras afrmam que ela
teve outros flhos e flhas com seu piedoso esposo, José (veja Marcos 6:3; Mateus 13:55, 56). O foco do
Credo está em Jesus Cristo! A encarnação é o esvaziamento de Jesus de sua própria glória, ao assumir
sem deixar de ser Deus, a forma humana. O que aconteceu na concepção de Jesus, foi um processo
sobrenatural concernente a entrada de Deus na humanidade.

O Espírito de Deus realizou a gestação no ventre de Maria sem o envolvimento de um pai
humano. Mas o que é ainda mais notável, foi a união das naturezas divina e humana em Cristo, de
modo que o bebê gerado era flho de Maria (Lc 1:31), flho de “Davi, seu pai” (versículo 32), “Filho do
Altíssimo” (versículo 32) e “Filho de Deus” (versículo 35). Em outras palavras, ele era completamente
homem e completamente Deus.

Isso é tão relevante para a vida cristã que a Bíblia afrma em 1João 4:2  “Nisto reconheceis o
Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.”

Uma questão teológica que demanda máxima atenção está em Romanos 5:14, onde o apóstolo
Paulo diz: “Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à
semelhança da transgressão de Adão, o qual prefgurava aquele que havia de vir.”

Quem é esse “aquele que havia de vir”? Jesus! Então, qual é a comparação que  fazemos entre
Adão e Jesus, se Adão prefgurava aquele que havia de vir? Adão surgiu como ação direta de Deus, assim
como Jesus. O apóstolo Paulo, coloca assim em 1Co15:22: “Porque, assim  como, em Adão, todos morrem,
assim  também  todos serão  vivifcados em Cristo.” Então Cristo é um outro Adão, ele é o último que foi gerado
sobrenaturalmente. À semelhança da transgressão de Adão, que prefgurava aquele que havia de vir, se o
pecado entrou pela semente humana, o pecado também teria que ser vencido pela força da semente humana.
Adão foi um representante para morte, o pecado entrou no mundo através de sua desobediência. Jesus por sua
vez, é o representante da vida, pois a vida passou a todos que creram nele. Ele é defnitivo  por ser
mencionado nas Escrituras como o último Adão, conforme lemos em 1Coríntios 15:45: “Pois assim está
escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito”.

Quão grandioso Salvador é o nosso Senhor Jesus! Quão digno de louvor Ele é por sua
obediência e amor! Que possamos reconhecer todos os dias a beleza da paixão do Unigênito Filho de
Deus, que encarnou, sofreu a morte, morte de cruz, para a nossa perfeita salvação!

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria.

2) Como podemos explicar o que é a encarnação de Cristo?

3) Leiam Lucas 1:30-35 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

4) Qual é a importância de sempre afrmarmos a plenitude de Jesus como homem e como Deus?

5) Leiam 1João 4:2 e usem esse versículo para uma oração conjunta.



6) Por que Jesus é chamado de último Adão?

7) Leiam Romanos 5:12-14 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

8) Leiam e memorizem durante a semana 1Coríntios 15:22:

“Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivifcados em Cristo.”



Capítulo 14
PADECEU SOB O PODER DE PÔNCIO PILATOS, 

FOI CRUCIFICADO, MORTO E SEPULTADO
O Sofrimento

Pôncio Pilatos foi o governador que presidiu todo o processo de condenação de Jesus. Era um
homem incoerente. Mesmo constatando a sua inocência, assinou o documento de sua execução,
demonstrando que a história não está sob  comando humano. É importante fazer menção ao nome de
Pôncio Pilatos, para contextualizar historicamente a morte de Cristo, evitando assim as teorias
recorrentes que tentam invalidar a veracidade dos fatos bíblicos registrados a respeito de Jesus de
Nazaré.

Cremos em um Deus soberano, portanto, a condenação de Jesus à morte não foi propriamente
dito uma surpresa. Ela foi profetizada desde o AT (veja Salmos 22, Isaías 53). Outro importante fato
nesse cenário da cruz, é que a fgura do Redentor aparece na Escritura como um personagem atemporal
(veja João 17:24), e sua obra consumada neste mesmo cenário atemporal, antes da fundação do mundo
(veja Efésios 1:4).

As Escrituras também afrmam que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue,
assim, Jesus precisava derramar seu sangue em favor de todos os que creriam nele (veja João 3:16),
especifcamente, em favor das suas ovelhas. 

A cruz, a morte e o sepulcro são as expressões factuais do sofrimento de Jesus, que foi:
Voluntário - João 10:14, 15; Substitutivo - Gálatas 3:13; Expiatório - Hebreus 10:12-14; Único - Atos
4:12; Eterno - Hebreus 9:26. 

O professor Peter Jones faz uma análise precisa da morte do Filho de Deus: “Desde que Jesus
considerava todo o seu ministério como cumprimento das Escrituras, é óbvio que isso incluía a sua
morte. De sua morte que se aproximava, ele declara (novamente usando a pequena expressão dei, “é
necessário”): “Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: Ele foi contado com
os transgressores. Porque o  que  a mim se refere está sendo cumprido”. Jesus está citando Isaías 53. Na
realidade, ele percebe que Isaías está escrevendo sobre o Senhor nessa famosa passagem que descreve a
morte do Servo. O Servo do Senhor, em Isaías, é o Ungido, que lidera um êxodo fnal do povo de Deus
de volta para sua terra, para restabelecer o reino. Porém, para que isso possa acontecer, é necessário que
o líder leve sobre si os pecados do povo.”29

A cruz, além de ser elemento central no Credo, é elemento central na própria História. Em sua
obra defnitiva, A Cruz de Cristo, John Stott afrma:  “É essencial que conservemos juntos estes dois
modos complementares de olhar para a cruz. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os
quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais o crucifcaram. Mas, no nível divino,
o Pai o entregou, e Ele se entregou para morrer por nós. À medida que encaramos a cruz, podemos dizer
a nós mesmos: “Eu o matei, meus pecados o enviaram à cruz”; e: “Ele se entregou, seu amor o levou à
cruz.”30

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucifcado, morto e sepultado.

2) Qual a importância da menção de Pôncio Pilatos no Credo?

29 JONES, Peter, Falsa Identidade, São Paulo, Editora Cultura Cristã, 2007, p. 103.
30 STOTT, John R. W, A Cruz de Cristo,  São Paulo, Editora Vida, 2006, p. 53.



3) Leiam João 10:14,15 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

4) Como a história sobre a crucifcação pode nos auxiliar a lidar com as afições e difculdades da vida?

5) Leiam Gálatas 3:13,14 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

6) Leiam Hebreus 10:12-14 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

7) Leiam e memorizem durante a semana Isaías 53:4:

“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por afito, ferido de Deus e oprimido.”



Capítulo 15
RESSURGIU DOS MORTOS AO TERCEIRO DIA

A Ressurreição

Acreditar que Jesus morreu é algo relativamente simples, porém, a maior de todas as batalhas
que o cristianismo vem travando ao longo dos anos, é proveniente da declaração de que Ele não foi
contido pela morte, mas ressuscitou. O maior desafo dos teólogos ao longo dos séculos e das gerações,
tem sido sustentar comprovações históricas de que Jesus ressurgiu dos mortos. 

Para além de todas as especulações em torno de tal fato histórico e sobrenatural, nossa formação
espiritual é impulsionada pelo poder da ressurreição, como Eugene Peterson defende: “Vivemos a vida
cristã a partir de uma rica tradição de formação-via-ressurreição. A ressurreição de Jesus fornece a
energia e as condições pelas quais andamos “na presença do Senhor na terra dos viventes” - conforme a
ilustre expressão do Salmo 116:9. A ressurreição de Jesus cria e oferece a realidade na qual somos
formados como novas criaturas em Cristo por meio do Espírito Santo (…) A ressurreição não é algo que
está à disposição para ser usado por nós. É uma operação exclusiva de Deus.”31

Em contrapartida, quase todos os anos revistas e magazines questionam a vida, morte e
ressurreição de Cristo. Porém, aqueles que declaram o Credo como base de sua fé, devem ter o pleno
entendimento deste poderoso relato. Se você ainda não leu, leia. Se já leu, dedique algumas horas
revisitando, meditando e orando na narrativa histórica e espiritual de Lucas 24:1-43, a respeito da
ressurreição corpórea de Jesus.

Também  quero  chamar  a  sua  atenção  para  as  medidas estabelecidas   pelos   sacerdotes
judeus   para   a   guarda   do   sepulcro,  conforme   registrado   em   Mateus  27:62-66.   É
interessante  observar  a  relação  entre  esta  história  e  a  realidade  que  vivemos  hoje,   embasada
pela   lógica   que   sustenta   a   máxima   marxista:  “uma      mentira     contada    muitas    vezes
torna-se   uma   verdade." A astúcia dos chefes judaicos, se materializou no suborno descrito em Mateus
28:11-15. Observe o que diz o verso 15: “Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje.” É por
isso que Jesus não desmentiu aquela liderança judaica, porque como disse Paulo, “a fé não é de todos”
(2Tessalonicenses 3:2).

Porém, para nós que cremos, a ressurreição é um fato transformador defnitivo que aponta para
nossa própria ressurreição. Por ter ocorrido num domingo, a ressurreição sustenta a tradição da
celebração do culto cristão aos domingos, dia que devemos consagrar integralmente ao Senhor.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucifcado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia.

2) Leiam Atos 3:15 e usem esse versículo para uma oração conjunta. 

3) Leiam Filipenses 3:10,11 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

4) Leiam João 11:25 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

5) Qual o impacto do relato da ressurreição de Cristo em nossa formação espiritual?

6) Leiam Marcos 8:31 e usem esse versículo para uma oração conjunta. 

31 PETERSON, Eugene, Viva a Ressureição, São Paulo, Editora Mundo Cristão, 2007, p. 11.



7) Leiam Mateus 28:6,7 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

8) Leiam e memorizem durante a semana 1Coríntios 6:14:

“Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder.”



Capítulo 16
SUBIU AO CÉU

A Ascensão

As Escrituras afrmam que cerca de quinhentos discípulos testemunharam todo o processo da
ressurreição e ascensão de Jesus. Tratam-se  de episódios incontestáveis da manifesta vontade de Deus,
determinando que seu ministério terreno tivesse um desfecho visível, cumprido o que Jesus afrmou
sobre si mesmo: “Eu vim do Pai e entrei no mundo; agora deixo o mundo e volto para o Pai” (João
16:28).

Os registros do evangelista Lucas apontam para o monte das Oliveiras como o local da ascensão
(veja Atos 1:9-11), próximo a Betânia, lugar de tantas memórias. O corpo ressurreto de Jesus foi assunto
aos céus diante dos olhares estarrecidos dos seus discípulos, até que uma nuvem - certamente um
fenômeno sobrenatural, a nuvem que envolve a presença divina (veja Lucas 9:34,35) – o retirou da vista
deles.

Além de marcar o fm do ministério de Jesus na terra, a ascensão coincide com a glorifcação do
Filho de Deus, sem a qual o Espírito não seria enviado (João 7:39). Junto com a ascensão pública,
também vemos o testemunho dos anjos (Atos 1:10,11), enviados para advertir os discípulos contra o
desejo sentimentalista de que Jesus não os deixasse, além de encorajá-los a respeito da sua prometida
volta.

A ascensão de Jesus tem um impacto direto em nossas vidas. Paulo em Efésios 4:8-13, explica
essa relação da ascensão com o cristão.

“Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que
desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e
mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edifcação
do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de
Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.”

Max Turner comenta essa passagem: “Ele apresenta a ressurreição-exaltação de Jesus como a que
traz um cumprimento novo e maior do Salmos 68:18. Jesus tomou exatamente os poderes que nos
prendiam e agora generosamente nos concede os dons do vencedor.”32

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucifcado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao céu.

2) Leiam Atos 1:9-11 e usem essa passagem para uma oração conjunta. 

3) Baseado em Mateus 28-20 por que é errado supor que após, a ascensão Jesus, Jesus está ausente do
mundo?

4) Leiam Salmos 68:18 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

5)  Leiam e memorizem durante a semana João 16:28:

“Eu vim do Pai e entrei no mundo; agora deixo o mundo e volto para o Pai.”

32  TURNER, Max, Comentário Bíblico Vida Nova, São Paulo, Edições Vida Nova, 2009, p. 1859.



Capítulo 17
ESTÁ SENTADO À DIREITA DE DEUS PAI TODO-PODEROSO

A Posição

Este trecho do Credo nos apresenta Jesus, o Filho de Deus e nosso Senhor reassumindo seu
lugar de glória.

A atual tendência de adeptos de correntes teológicas liberais na hiper-valorização da humanidade
de Deus, tem cooperado para nos distanciar do Jesus exaltado, que foi plenamente homem, mas é
plenamente Deus. Isso é um fator substancial para diagnosticarmos o estado atual da Igreja cristã.
Precisamos voltar urgentemente para esta verdade. O Evangelho de Marcos foi encerrado de forma
abrupta, e os estudiosos da formação do NT afrmam que os últimos versos do capítulo 16, mostram o
esforço de dar um desfecho para a história de Jesus. As últimas palavras deste evangelho apresentam um
relato triunfal da sua ascensão. A objetividade do primeiro evangelho em concluir a boa notícia do nosso
Senhor, redunda na glória de Cristo exaltado. Fazemos, portanto, coro à Segunda Confssão Helvética 33:
Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua própria carne, subiu acima de todos os céus visíveis ao supremo
céu, isto é, à habitação de Deus e dos bem-aventurados, à destra de Deus Pai.

Essa posição de autoridade inabalável é descrita de forma direta em Marcos 16:19: "De fato, o
Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus."

É o grande cumprimento da profecia cantada em Salmos 110:1 “Disse o SENHOR ao meu
senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.”  Davi, inspirado
pelo Espírito Santo, compõe esse cântico que afrma a posição gloriosa e eterna do nosso Senhor Jesus
Cristo. O reformador João Calvino faz um preciso comentário sobre esta passagem: “Neste Salmo, Davi
apresenta a perpetuidade do reinado de Cristo e a eternidade do seu sacerdócio. Em primeiro lugar, ele
afrma que Deus conferiu a Cristo domínio supremo, combinado com poder invencível, com o qual ou
Ele vence todos seus inimigos ou os compele a se Lhe submeterem. Em segundo lugar, o salmista
adiciona que Deus estenderia amplamente as fronteiras deste reino. Em terceiro lugar, diz que Cristo,
tendo sido instalado no ofício sacerdotal, com toda a solenidade de um juramento, sustém as honras
desse sacerdócio com aqueles que exercem o seu ofício régio. Finalmente, ele afrma que este será uma
nova ordem de sacerdócio, cuja introdução fndará o sacerdócio levítico, que era temporário, mas este
será eterno.”34

De fato, Cristo venceu a morte e chegará o dia (como veremos no próximo capítulo) que
voltará, como Rei, erradicando para sempre toda sorte de malignidade.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucifcado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita de
Deus Pai Todo-poderoso. 

2) Leiam Marcos 16:15-19 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

3) Leiam Hebreus 10:12 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

4) Leiam e memorizem durante a semana Salmos 110:1:

“Disse o SENHOR ao meu senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos
debaixo dos teus pés.”

33 Foi elaborada em 1562 por Heinrich Bullinger, publicada em 1566 por Frederico III da Palatina, adotada pelas Igrejas Reformadas da Suíça,
França, Escócia, Hungria, Polônia e outras. O nome Helvética tem origem no antigo povo de cultura celta chamado helvécios que habitava a região da
Suíça.
34 CALVINO, João, Salmos Vol. 4, São José dos Campos, Editora Fiel, 2009, p. 63.



Capítulo 18
DE ONDE HÁ DE VIR PARA JULGAR OS VIVOS E OS MORTOS

O Retorno

Crer na volta de Jesus é um fundamental elemento de fé, conforme já vimos em Atos 1:11. Essa
declaração do Credo é uma das maiores garantias de esperança para todo aquele que crê em Deus. O
apóstolo Paulo, numa grande passagem de 1Tessalonicenses que começa em 4:13 e vai até 5:11, deixa
claro que o Senhor voltará e que seu povo o encontrará nas nuvens, como sinal da sua glória e
majestade. É o destino da igreja estar com o seu Senhor. Não precisamos nos entristecer, pois temos tais
palavras de consolo.

Apocalipse 20:11-15 diz:
“Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e
não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do
trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os mortos foram
julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que
nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um,
segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é
a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi
lançado para dentro do lago de fogo.”

Essa  passagem  que  fundamenta  a  sessão  que  conclui  os aspectos  da  pessoa  de  Jesus,  é
cercada  de  interpretações  das  mais variadas, mas o fato é que Jesus voltará! George Ladd nos ajuda a
compreender   essa   passagem   de  forma  mais acurada: “Isto claramente é   o  julgamento  fnal,    que
decide   o  destino   eterno   dos  homens. O trono de Cristo é também o trono de Deus, diante do qual
todos os crentes estarão um dia. O fato do julgamento está solidamente ancorado no ensino bíblico.”35

Embora o tom grave do juízo chame a nossa atenção e aguce o nosso temor, precisamos nos ater
à grande verdade contida nessa alínea do Credo: Ele há de vir! Crer na volta de Jesus não é um mero
escapismo, uma alienação religiosa das afições do tempo presente. Antes, é reconhecimento de que os
últimos dias começaram desde a ascensão de Jesus e se confrmaram no Pentecostes, é admitir que o
mundo jaz no maligno e que nossas esperanças de uma realidade de justiça e equidade repousam nos
ombros do nosso Senhor, e que fnalmente voltará em glória para estabelecer seu Reino eterno.

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucifcado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita de
Deus Pai Todo-poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. 

2) De que maneira a realidade da volta de Jesus como juiz impacta a nossa devoção por Ele?

3) Leiam Atos 10:40-42 e usem essa passagem para uma oração conjunta.

4) Como a perspectiva do retorno de Cristo pode mudar o nosso testemunho hoje como seus
discípulos?

5) Leiam Marcos 13:32 e usem esse versículo para uma oração conjunta.

6) Leiam e memorizem durante a semana Atos 1:11b:

“Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir.”

35 LADD, George, Apocalipse – Introdução e Comentário, São Paulo, Edições Vida Nova, 1982, p. 202.



Capítulo 19
CREIO NO ESPÍRITO SANTO

Uma das grandes máximas sobre crer em Deus é saber que não estamos sozinhos. É claro que
pela própria essência comunitária da Trindade e pelo estímulo bíblico à vida em comunhão na realidade
da Igreja, isso chega a ser óbvio. Porém, o próprio Deus garante pela pessoa do Espírito Santo, uma
companhia constante, um Consolador que habitando em nós, nos dá o privilégio de sermos morada do
Senhor.

A atual subcultura evangélica tornou utilitária a pessoa do Espírito Santo. Na melhor das
hipóteses o reduzindo à uma energia mística. Por isso, é importante nos voltarmos à uma porção do
ensinamento de um dos maiores pensadores cristãos do século IV, Basílio, bispo de Cesaréia, a fm de
termos uma clara defnição de quem é a terceira pessoa da Trindade: "O Senhor nos entregou como
doutrina necessária e salvífca que o Espírito Santo deve ser colocado na mesma categoria com o Pai.
Glorifcamos o Espírito com o Pai e o Filho porque cremos que ele não é estranho à natureza divina".

O Credo Apostólico afrma de forma direta: Creio no Espírito Santo. Embora seja curta, tal
declaração nos lembra do papel central do Espírito na salvação, discipulado, avivamento da igreja e na
propagação do Evangelho hoje. Sem o Espírito é impossível experimentar renovo espiritual em sua vida
pessoal ou igreja local. A doutrina do Espírito Santo tem uma importante contribuição para o
crescimento do crente em todas as eras.

Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador, o que signifca que Ele está conosco em meio aos
nossos problemas (veja João 14:16,26). A Bíblia jamais sequer insinuou que não passaríamos por
adversidades e sofrimentos em nossas vidas. Mas, diz que o Senhor sempre estaria conosco através da
presença reconfortante do seu Espírito Santo (veja 2Coríntios 1:3, 4). 

Mesmo com tantas abordagens sobre o Espírito Santo, seja em livros (dos devocionais até aos
acadêmicos), conferências, cultos de avivamento e etc..., a Igreja tem se perdido na relação com o
Espírito, indo além ou fcando aquém do que as Sagradas Escrituras determinam a seu respeito: de que
o ministério do Espírito Santo é absolutamente cristocêntrico (João 14:23-26). Frederick Bruner é
muito feliz ao dizer que: “O remédio para aqueles que sabem pouco ou nada acerca do Espírito Santo
não é instrução especial sobre ele, nem o conhecimento sobre o acesso ao Espírito, nem uma nova
coleção de condições, um novo regime de esvaziamento, de obediências adicionais, de dedicação mais
profunda, ou de orações ardentes, mas, pelo contrário, simplesmente o grande fato: o Evangelho da fé
no Senhor Jesus Cristo e o batismo em seu nome”.36 Todavia, não negamos que o Espírito Santo
continue a instrumentalizar os santos de Deus através de dons e habilidades. Fato para o qual Paulo
desejava que os crentes não fossem ignorantes (1Coríntios 12:1).

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém.

2) Leiam João 14:16,17 e façam uma oração conjunta baseados nessa passagem.

3) Leiam Efésios 4:30 e façam uma oração conjunta baseados nesse versículo.

4) Leiam Atos 2:1-5 e façam uma oração conjunta baseados nessa passagem.

5) Leiam e memorizem durante a semana João 14:26:

“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas
as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.”

36 BRUNER, Frederick D, Teologia do Espírito Santo, São Paulo, Edições Vida Nova, 1983, p.160.



Capítulo 20
NA SANTA IGREJA DE CRISTO

A igreja não é um amontoado de gente reunida no entorno de atividades religiosas. Ela é a
assembleia constituída pelo Espírito Santo que tem até o poder de ligar e desligar, conforme vemos Jesus
determinando em Mateus 16:16-19. 

O capítulo 2 de Atos descreve a sua inauguração, deixando para trás o modelo comunitário
judaico - separatista em extremo - evoluindo para o modelo inclusivista da nova aliança (Gálatas 3:28 -
Dessarte, não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos
vós sois um em Cristo Jesus.) Além disso, a igreja é apresentada como a comunidade dos discípulos (Atos
6:2), daqueles que creram no Evangelho, e implicitamente, nos princípios fundamentais que temos visto
ao longo desta exposição do Credo.  

Atualmente, muitos a vêem como uma simples organização religiosa reunida sob o teto de um
edifício; mas, os relatos do NT não atestam isso. É fato que a compreensão geral a respeito do seu
sentido original foi corrompida e que em algum momento do passado recente foi desfgurada. Esta
condição desenvolveu no imaginário popular uma ideia distante daquela exposta nas Escrituras
Sagradas, que em linhas gerais é a de um povo que se reúne no entorno da pessoa de Jesus. Precisamos
repensar o que signifca em termos bíblicos “ser Igreja”. Um olhar mais acurado revela que o Novo
Testamento usa várias metáforas orgânicas para descrevê-la. Em 1Coríntios 3:9, o apóstolo Paulo usa a
expressão “lavoura de Deus” para traduzir esta organicidade. Outra metáfora constante no ensino
paulino é a do corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus, onde cada membro tem o seu devido papel (veja
1Coríntios 12:12-27; Efésios 4), e nesse conjunto harmônico, fui a vida de Deus.

Na linha relacional, há outra metáfora que a defne: a da família espiritual (veja  Ef 2:19).
Palavras como Pai, irmãos e irmãs, aparecem nos escritos do Novo Testamento para referendar a
natureza relacional da fé cristã e compor o cenário dessa sagrada comunidade que vive sob o ensino do
Evangelho. 

No sentido etimológico, a palavra igreja (do original grego,  ekklesia) é usada para designar uma
comunidade local, geralmente reunida num espaço físico (veja At 5:11; 11:26; 12:1, 5; 1Co 11:18;
14:19, 28, 35; Rm 16:4; Gl 1:2; Cl 4:16; 1Ts 2:14); um conjunto de igrejas locais (veja At 9:31; At
14:23; 15:41; 16:4-5; 1Co 16:1; Ap 1:4, 11);  e o corpo de Cristo em sua globalidade, ou seja, aqueles
que professam a fé em Jesus, constituindo sua universal assembleia ao redor do mundo (veja 1Co 10:32;
11:22; 12:28; Ef 1:22; 3:10, 21; 5;23-25, 27, 32; Cl 1:18, 24; Hb 12:23).

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém.

2) O que o Credo nos ensina sobre a identidade da Igreja como Corpo de Cristo?

3) Leiam Atos 4:32 e façam uma oração conjunta baseados nesse versículo.

4) O que as metáforas bíblicas nos ensinam sobre a natureza da Igreja?

5)  Leiam e memorizem durante a semana Colossenses 1:18:

“Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em
todas as coisas ter a primazia.”



Capítulo 21
NA COMUNHÃO DOS SANTOS

A comunhão dos santos tem sido um dos aspectos mais incompreendidos quanto a teologia da
Igreja; pelo menos é o que notamos na prática. A vida em comunhão tem sido permanentemente
ameaçada por confitos e disputas que mancham o chamado sagrado à interação plena dos santos. Além
disso, o avanço humanista sobre a comunidade de Jesus através da psicologização da fé, colocou Freud
num cenário que  ele próprio não pediu, e que, aliás, mereceu o seu aberto repúdio e descrença 37.
Mesmo assim, há uma insistente tentativa de se defnir a Igreja como comunidade terapêutica, como
um lugar especializado no tratamento de mágoas, traumas e decepções, o que na verdade ela não é,
especialmente se partirmos da única fonte confável que temos a seu respeito: as Escrituras Sagradas.

Apesar disso, não podemos negar o poder transformador do Evangelho para a cura dos múltiplos
males causados pelo pecado. Assim, o rompimento com as estruturas que nos prendem ao pecaminoso
processo de formatação mental dessa era, certamente nos redime dos calabouços existenciais impostos
por uma vida em rebelião à Deus. Todavia, isto não faz da Igreja um centro de tratamento de
desajustados, mas simplesmente um espaço de acolhimento do pecador arrependido.

Gente  corrompida  pelo  pecado  deve  se  arrepender  e  crer  no  Evangelho  para  ver  e
experimentar  as  mudanças  que  deseja  para  sua  vida.  Tenho  ouvido  ao  longo  do  meu  pastorado
inúmeras infundadas contra a igreja, todas elas baseadas no comportamento predominante  da   maioria,
inspirado    em   expectativas infundadas a   respeito   da  comunidade   de  fé.  O  resultado  disso  é  a
quebra  da comunhão e o eventual abandono de muitos, criando o que se conhece hoje como
desigrejados. Tratam-se de pessoas que sentem-se machucadas pelo que aprenderam a chamar de “igreja
institucionalizada”38. Com todo esforço para compreendermos seus lamentos e queixas, não existe base
bíblica para endossarmos qualquer postura separatista que não seja as de causa de desvios morais ou
doutrinários, tornando a quebra de comunhão um expediente incompatível com a fé em Cristo. 

Todo cristão deve ser parte de uma igreja local e manter sua comunhão com ela, sem abrir mão
do diálogo franco, aberto e amoroso, sob um sentimento de sujeição mútua defendido nas Escrituras
(Colossenses 3:13-16; Hebreus 3:13). Ninguém precisa desfazer seus vínculos de comunhão local com a
congregação edifcados a partir do seu novo nascimento e confrmados na ordenança da ceia do Senhor,
por conta das suas expectativas ou desacordos pessoais.

Desenvolva no seu coração a ideia bíblica de que Igreja é a família da fé. Sua comunidade local é
a única representação visível do Corpo de Cristo, capaz de ser discernida. Logo, não construa uma
carreira cristã acompanhada de histórias de relacionamentos partidos, de pontes destruídas e portas
fechadas. Se o assunto em causa é teológico, a igreja tem mestres; se for de causa relacional, ela tem
pastores; se for de causa operacional, ela tem presbíteros; se for de causa compassiva, ela tem diáconos; e
se ao fm não se chegar a um acordo esperado, ela tem um Senhor para arbitrar.

O Salmo 133 é uma canção que mostra quão sublime é a comunhão dos santos:

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o
qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do
Hermom, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida para
sempre.”

37   Um ano antes de morrer, Freud, já octogenário, fez mais uma vez sua pública profissão de fé na não-existência de Deus numa
carta dirigida ao historiador Charles Singer: “Jamais em minha vida particular ou nos meus escritos eu escondi o fato de que sou
descrente de ‘cabo a rabo’”. Ele se referia a si mesmo, aparentemente sem escrúpulos, como um “médico sem deus”, ou um
“materialista”, um “ateu”, um “descrente” e um “infiel”. FREUD, DESCRENTE DE CABO A RABO -
http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/297/freud-descrente-de-cabo-a-rabo.
38 É chamada de “igreja institucionalizada”, qualquer grupo organizado de cristãos que se reúne num endereço comum; sob registro

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; que tem uma estrutura básica de liderança reconhecida e custeada pela comunidade.



A afrmação do Credo, que estabelece o Espírito Santo como aquele que promove a comunhão
dos crentes, é um apelo à excelência ao amor fraternal. A vida em unidade é a marca distintiva do povo
de Deus. É ela que proporciona prazer, comparável pelo salmista ao derramar do santo óleo da unção.
Devemos olhar para a comunidade como uma benção de Deus, não como uma agremiação de pessoas
em torno de uma afnidade, tampouco como um simples arranjo social. Ser parte de uma igreja local é
prova da nossa união com Cristo, e é justamente no meio dessa comunidade de amor e fé que o Senhor
concede bênçãos e vida, não apenas em um momento especial, mas para sempre.  A comunhão dos
santos na igreja local é cenário de perdão, cooperação e amor constantes.

Não devemos nos deixar enganar: tal realidade não é uma utopia que remonta aos tempos
apostólicos ou aos relatos inspiradores do surgimento da igreja primitiva, expressa no livro de Atos. Ela é
possível hoje no ambiente da igreja local, da comunidade de fé. Como Mark Dever afrma: “A
comunidade cristã torna a fé plausível. Quando sou tentado a crer nas mentiras deste mundo, a
comunidade me ajuda a lembrar que a verdade de Deus é perfeita.”39

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 

2) Leiam Salmos 133 e façam uma oração conjunta baseada nesse capítulo.

3) Leiam 1João 3:16 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

4) Leiam Hebreus 10:25 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

5) Leiam Gálatas 6:10 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

6)  Leiam e memorizem durante a semana João 13:34,35:

“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também
vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos
outros.”

39 DEVER, Mark e  Jamie Dunlop, A Comunidade Cativante, São José dos Campos, Editora Fiel, 2016, p.54



Capítulo 22
NA REMISSAO DOS PECADOS

O verbo remir signifca “tornar a obter”, também signifca “resgatar”, dependendo do contexto.
Assim, seria muito bom compreendermos que temos um “dono”, um Senhor absoluto que nos resgatou.
Ele pagou com seu próprio sangue o preço do nosso resgate (Atos 20:28) e das cadeias que nos
aprisionava: o pecado.

No Catecismo Hoje, nossa resposta para a pergunta “o que é pecado?” é a seguinte: É qualquer
transgressão ou falta de conformidade com a lei de Deus, a corrupção inata do ser humano propagada na
queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a todos nós. E a penalidade para o pecado é a morte.

Transgressão parece ser a palavra de ordem que norteia a realidade do nosso país. O problema
que nos afige não é meramente político, econômico ou social, mas é algo sistêmico, uma ânsia por
transgressão que se manifesta no "jeitinho brasileiro" dos pequenos subornos diante das burocracias do
cotidiano, até os grandes mecanismos de corrupção nos mais altos escalões do poder público. Esse
problema sistêmico chamamos teologicamente de pecado; a evidência do relacionamento incorreto com
Deus. É a autoafrmação contra a forma revelada por Deus, a preferência do egoísmo ao serviço à Deus.
O pecado coloca o pecador em oposição aberta aos conselhos e ensinamentos do Criador.  

A Confssão Batista de Londres de 1689, no segundo artigo do capítulo VI, defne precisamente
as consequências do pecado: “Nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram de sua retidão original e
da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos (veja Romanos 3:23): todos
nos tornamos mortos em pecado (veja Romanos 5:12) e totalmente corrompidos em todas as faculdades
e partes da alma e do corpo (veja Tito 1:15; Gênesis 6:5; Jeremias 17:9; Romanos 3:10-19).”

A  grande  tragédia  é  que TODOS pecaram... A grande boa nova  é   que   Jesus   Cristo  é  o
cordeiro  de Deus que tira o pecado do mundo. As palavras de João, que são tanto confortadoras quanto
confrontadoras, devem ressoar em nossos corações: 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifcar de toda
injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está
em nós “ (1João 1:9, 10).

Por sua graça podemos somar vozes com o salmista e declarar: “Salvou-os das mãos de quem os
odiava e os remiu do poder do inimigo” (Salmo 106:10).

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 

2) Qual o efeito do perdão de Deus nas nossas vidas?

3) Leiam Isaías 43:25 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

4) Temos difculdade em perdoar? O que a Bíblia nos ensina sobre a relação entre o perdão que
recebemos de Deus e o perdão que precisamos conceder (Mt 6:12)?

5) Leiam Mateus 28:21,22 e façam uma oração conjunta baseada nessa passagem.

6) Nossa condição pecaminosa não é uma sentença fnal, mas ainda sofremos as consequências do nosso
pecado. Qual deve ser a nossa atitude diante desta realidade (Atos 17:30)?

7)  Leiam e memorizem durante a semana 1João 1:9:

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifcar de
toda injustiça.”



Capítulo 23
NA RESSURREIÇÃO DO CORPO

Vivemos um tempo de derrame de conceitos espíritas. Vez por outra a falsa doutrina da
reencarnação aparece em flmes, novelas e conversas pelas esquinas. Daí se tornar fundamental que
estejamos prontos para fazer a frme declaração da nossa fé na ressurreição fnal.  O relato dos fenômenos
decorrentes da morte de Jesus registrados em Mateus 27:50-54 e anunciados em 1Ts 4:16-18 são
explicados pelo apóstolo Paulo com contornos esperançosos para aqueles que crêem: 

“Isto afrmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção
herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados
seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A
trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é
necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista
da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal
se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte
é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso
Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede frmes, inabaláveis e sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão” (1Coríntios 15:50-58).

Diante  da  brevidade  da  vida  e  da  certeza  inexorável  da morte,  essa  passagem  é  o  pilar
declaratório  da  nossa  fé;  de  que cremos   na   ressurreição   do   corpo;   e   de   que   a   morte   de
fato  foi  tragada  pela  vitória.  Matthew  Henry  traz  uma  bela  contribuição  ao  comentar   esta
porção  das  Escrituras:  “Nem  todos  os   santos  morrerão,   porém   todos   serão   transformados.
Muitas  verdades   do Evangelho que estavam ocultas em mistérios serão reveladas. A morte jamais
aparecerá nas regiões para as quais o Senhor levará os seus santos ressuscitados. Portanto, procuremos a
plena segurança da fé e da esperança, para que em meio à dor, e na expectativa da morte, possamos
pensar com calma nos horrores da sepultura, certos de que apenas os nossos corpos dormirão ali,
enquanto as nossas almas estarão presentes com o Redentor.”40

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 

2) Diante da brevidade e fragilidade da vida, como o Credo pode renovar as suas esperanças?

3) Leiam 1Tessalonicenses 4:16-18 e façam uma oração conjunta baseada nessa passagem.

4) Leiam 1Coríntios 15:42-44 e façam uma oração conjunta baseada nessa passagem.

5)  Leiam e memorizem durante a semana Apocalipse 21:4:

“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto,
nem dor, porque as primeiras coisas passaram.”

40 HENRY, Matthew, Comentário Bíblico Matthew Henry, Rio de Janeiro, CPAD, 2002, p. 1896.



Capítulo 24 
   NA VIDA ETERNA

A vida eterna é o grande bem prometido no Evangelho. Qualquer mensagem que atente para
além dela é anátema. Jesus afrmou que os que entrarem por Ele a alcançarão (veja João 3:16). A vida
eterna é o resultado do amor divino, dádiva que começa desde que conhecemos Jesus e o reconhecemos
como único Senhor e Salvador. 

Muitas religiões prometem vida eterna por diferentes caminhos e múltiplas formas, tornando
Deus num simples veículo utilitário cuja única função é transportar-nos para a vida pós-túmulo,
esvaziando-o assim de personalidade. Defnitivamente precisamos conhecê-lo para gozarmos da dádiva
da eternidade (veja João 17:3), é o Senhor quem nos dá acesso a esse estado vitorioso (veja João 11:25). 

Um erro que não podemos incorrer, é o de crer que a vida eterna é fruto de um exercício
intelectual, resumido na absorção de um conjunto de informações. Conhecimento de Deus é ter a vida
transformada, vivendo algo que não pode ser experimentado de nenhuma outra forma a não ser por
meio de Jesus Cristo. D.A. Carson afrma precisamente que: “A aquisição da vida eterna, inaugura-se
com o 'levantar' do Filho (veja João 3:14,15), assim também aquele 'levantar', o apogeu da missão do
Filho, é em si mesmo fundado no amor de Deus”.41

As próprias palavras de Jesus, relatadas pelo discípulo amado, João, são incontestáveis:

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

“Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna.” (João 6:47)

“O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância.” (João 10:10) 

"Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e todo o
que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto?” (João 11:25,26)

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, leiam: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal (de Cristo); na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 

2) Pensem e conversem sobre quais benefícios da vida eterna podemos gozar hoje?

3) Leiam João 6:47 e façam uma oração conjunta baseada nesse versículo.

4) Leiam e memorizem durante a semana João 17:3:

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste.”

41 CARSON, D. A, O Comentário de João, São Paulo, Shedd Publicações, 2007, pg. 205.



Capítulo 25
AMÉM

Assim como a Bíblia encerra com o “amém”, o Credo também termina com essa palavra. Seu
signifcado no original hebraico aponta na direção de algo digno de confança; certo; verdadeiro; assim
seja. Declarar amém como resposta à uma afrmação, signifca que ela é considerada verdadeira e
confável. Como diz Bryan Chapell: “O amém signifca “verdadeiramente” ou “realmente estou
querendo dizer isso”.42

Falar amém no fnal do Credo nos mostra que tais palavras são uma oração que estabelece nossa
confança nas verdades bíblicas e imutáveis que declaramos no tríplice “creio”. Observe que Jesus não
precisava de confrmação ou de selo de autenticação para as suas palavras. Elas expressavam
indubitavelmente sua majestade, autoridade e poder. Ele próprio era o “amém” (Ap 3:14), ou seja, o
certo e verdadeiro.

Sob o crivo das Escrituras, ao dizer “amém” na conclusão do Credo, lembramos no que
verdadeiramente cremos:

Em Deus, que adota como flhos pecadores como nós, mesmo sendo o perfeito e Todo-
poderoso Criador do universo;

No Senhor Jesus, o unigênito de Deus, que tomou a forma de homem, morrendo na cruz por
nossos pecados. Cremos também na sua vitória sobre a morte (ressurreição) e ascensão gloriosa aos céus,
de onde voltará para trazer o seu juízo e Reino eterno.

No Espírito Santo, Consolador que vem sobre nós;
E na Igreja Santa de Cristo, espalhada em toda a face da terra; expressa visivelmente numa

comunidade de santos redimidos de seus pecados, que por meio do poder do Espírito e de Jesus Cristo,
ressuscitarão e graciosamente experimentam hoje a vida eterna.

Que o Credo Apostólico, ao afrmar o caráter do nosso Deus Trino  -  Pai,  Filho e Espírito
Santo  -  possa  mostrar como a nossa vida a de irmãos e irmãs, alcançados por sua graça salvadora, é
capaz de nos levar à maturidade espiritual e ao cumprimento da missão de Deus neste mundo, até que
Ele venha!

“Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, Senhor
Jesus!” (Apocalipse 22:20)

Recursos para o culto doméstico

1) Depois de uma oração inicial, façam a declamação do Credo em família:
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo;
nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucifcado, morto e sepultado;
ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso,
de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão dos santos; na remissão dos
pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém.

2) Compartilhem o que vocês aprenderam nessa exposição do Credo Apostólico.

42 CHAPELL, Bryan, Começando Pelo Amém, São Paulo, Editora Cultura Cristã, 2009, p. 5.
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