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Apresentação 

 Cabe-nos a satisfação de apresentar aos amigos leitores este 

opúsculo em que o autor expõe as razões pelas quais o Credo 
Apostólico é digno de confiança e fé. Fundamentado nas Escrituras 
Sagradas, o credo foi elaborado e apresentado no Concílio de Niceia 
(325) e depois revisado no Concílio de Constantinopla (381) em eu a 
igreja fez sua declaração de fé de acordo com os ensinamentos dos 
apóstolos. 

 Esse credo é aceito, em geral, pelas igrejas cristãs como uma 
profissão de fé daqueles que recebem o batismo como porta da igreja à 
qual o fiel se filia e o autor apresenta alguns dos textos e menciona 
outras que explicam essas declarações de fé. O leitor é convidado a 
examinar esses textos das Escrituras para se certificar de que todas essas 
afirmativas são de fato, inspirados no Bíblia, de acordo com os livros 
dos profetas e dos apóstolos. 

 A leitura desse trabalho dará, por certo, àqueles que o lerem até 
o fim, mais convicção e certeza de que essa afirmativas darão uma fé 
mais forte e robusta nas afirmativas do Credo. Além disso terão uma 
visão cósmica bem abrangente e que poderá servir como base para um 
estilo de vida mais espiritual e elevado bem como sensibilidade ética e 
moral saída. Quem segue seus princípios, com certeza será uma pessoa 
de bem e feliz em seu viver enquanto nest mundo e terá uma esperança 
de vida eterna expressa nessa profissão de fé. 

 O autor, Pastor Gerson Pires de Araújo, capelão das Faculdades 
INTA é teólogo e professor, tendo mais de meio século de experiência 
em atividades docentes e espirituais, havendo exercido ainda atividades 



como conselheiro matrimonial, orientador educacional, conferencista e 
escritor e tradutor de várias obras teológicas e educacionais. 

 Recomendamos, portanto, este trabalho a todos os que, de 
alguma maneira, tem fé em seu íntimo e professam alguma religião 
cristã que, por sua leitura, por certo irão fortalecer suas convicções na 
crença de que as Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus e base para 
uma vida plena e feliz. 

Dr. Oscar Rodrigues Júnior 

Diretor Geral das Faculdades INTA 
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CREDO APOSTÓLICO 

 Creio em Deus Pai, Todo poderoso, Criador dos Céus e da 

Terra; 

 Creio em Jesus Cristo, Seu Único Filho, Nosso Senhor, o qual 
foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à 
mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está 
sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, donde há de vir para 
julgar os vivos e os mortos; 

 Creio no Espírito Santo, 

 Na santa igreja católica, 

 Na comunhão dos santos, 

 Na remissão dos pecados, 

 Na ressurreição do corpo, 

 Na vida eterna. Amém. 



Introdução 
Por quê Creio no Credo 

 Neste modesto trabalho procuramos apresentar ao leitor, as 
razões pelas quais aceitamos o Credo Apostólico como verdadeiro e 
digno de ser aceito, Nano somente por uma concordância mental mas, 
sobretudo, como fundamento para um estilo ou modo de vida. 

 Em primeiro logar, creio no Credo por ser este fundamentado 
somente das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que é o livro no 
qual se baseiam as religiões chamadas cristãs e que as reconhecem como 
livro inspirado por Deus, como Sua mensagem aos seres humanos para 
que saibam Quem é Deus, o que Ele pensa e quer do homem, como 
Ele age, quem é o homen e qual o propósito de sua existência neste 
planeta. 

 As Escrituras Sagradas or Bíblia apresenta evidências internas e 
externas de ser um livro diferente de outros por ter sido inspirado por 
Deus através de profetas cujos ensinos têm mudado milhares de vidas 
transformando pessoas imperfeitas, pecadoras, degradadas em 
verdadeiros santos que inspiram a vida de milhões de seres humanos. 

 O Credo (a palavra no Latim significa - eu creio) é aprendido 
por qualquer bom católico ao ser ensinado nos fundamentos da religião 
e que sabe de cor o que a igreja ensina. 

 Desse modo vamos analisar cada elemento constituinte do 
Credo que já foi mencionado acima antes dessa introdução. Como já 
dissemos, o Credo, cada parte deste, está fundamentado nas Escrituras 
Sagradas e como tal merece a atenção e aceitação de cada pessoa que se 
diz cristã e que procura fazer da Bíblia sua regra de fé e prática. Desse 



modo, ao mencionarmos cada elemento do Credo, também vamos 
mostrar que ele tem na Palavra de Deus seu base. O leitor poderá 
verificar por si, acompanhando as passagens bíblicas que serão 
mencionadas. Terá assim mais certeza e convicção de que está de 
acordo com a Bíblia. 

 Depois de ler atentamente este livreto e se assegurar de que as 
declarações inteligentes e passar a adotar um estilo de vida que esteja de 
acordo com a expressa vontade de Deus. 



Creio em Deus Pai, 
Todo Poderoso, 

Criador dos Céus e da Terra. 

 Todo e qualquer sistema de pensamento quer seja religião, 
ciência ou filosofia se fundamenta em pressuposições. De igual modo a 
religião cristã (falo no sentido geral do cristianismo que tem somente a 
Bíblia como fonte de regra e prática) se fundamenta em pressuposições 
que a pessoa aceita por fé após verificar as evidências e recebe-las da 
Revelação Escrita our Bíblia. 

 A primeira declaração que o cristão faz é: “Deus existe”. Ao se 
contemplar o mundo, o universo e tudo o que nele existe e perceber que 
o universo é inteligível, que existe um desígnio inteligente, uma razão de 
ser para a existência das coisas, chega-se à conclusão lógica de que há 
um ser inteligente por detrás daquilo que é aparente. Somando-se a isso 
as declarações das Escrituras Sagradas, pode o cristão dizer que acredita 
na existência de um Ser que a ele é superior em tudo e que este Ser é 
uma pessoa, um Ente Pessoal. 

 Aplicando-se o princípio de relação causa-efeito no âmbito da 
lógica, pode o cristão dizer que este Ser tem em Si o poder de originar 
todas as coisas o que é confirmado pelas Escrituras que diz, logo em 
seu início: “No princípio ciou Deus os céus e a terra”, (Gênesis 1;1). É 
Ele, portanto, Todo poderoso (Salmos 62:11) que tem em Si o poder de 
criar, de fazer existir, de dar origem às coisas (Salmos 33:6,9): 

 "Os céus por Sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército 
deles. “Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e tudo passou a existir”. 

 Deus originou todas as coisas, todo o universo a partir do nada. 
É o que chamamos de criação “ex nihilo”. Não existia nada e Deus 



somente deu a ordem e imediatamente tudo passou a existir de acordo 
com Sua vontade (Apocalipse 4:11). 

 Encontramos nesse início do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis 
(origem, começo), um descrição de como foi a origem de nosso planeta 
em sua organização, em que o ambiente foi preparado para que o 
homem pudesse nele viver. 

 Nossa terra, depois de criada no início, era “sem forma e vazia” 
e mergulhada em escuridão (Gênesis 1:2) e Deus começou a prepará-la 
para ser possível a criação do homem. Logo no primeiro dia Deus disse: 
“Haja Luz”, e o relato afirma que “houve luz”. Assim nesse primeiro 
dia da criação ou da ordenação de nosso planeta, surgiu esse elemento 
tão essencial para a vida e houve a separação entre luz e trevas ou 
escuridão; sendo formado o dia e a noite. 

 No segundo dia Deus criou em torno da terra uma camada de 
mistura de gases, a atmosfera, a expansão ou firmamento, a que se deu 
o nome de Céus, separando as águas que cobriam a terra e as águas que 
Ele colocou acima na atmosfera (Gênesis 1:6-8). Diz o relato: E disse 
Deus: Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, 
pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as 
águas sobre o firmamento. E Assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. 
Houve tarde e manhã, o segundo dia. (Gênesis 1:8)” 

 No terceiro dia Deus separou as águas que estavam debaixo do 
firmamento da parte seca, que se chamou Terra e as partes de água a 
que se deu o nome de mares e ordenou que a terra produzisse plantas, 
cada uma de acordo com sua espécie. Surgiu então toda a vegetação, 
toda sorte de plantas. Encontramos a seguinte narração: “Disse também 
Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. 
E assim se fez. A porção seca chamou Deus Terra, e ao ajuntamento das águas, 
Mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: Produza a terra relva, ervas que dee 
semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja 
nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam 



sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, 
conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 
terceiro dia” (Gênesis 1:9-13). Estava assim preparada a fonte de 
alimentação para o que Deus faria depois. 

 No quarto dia, Deus fez com que aparecessem, e houvesse 
ordem na sequência de tempo e fonte de calor e luz, os luminares que 
controlam a sucessão de dias e noites, meses e anos: o sol, a lua e as 
estrelas. O relato de Gênesis diz simplesmente: 

 “Disse também Deus: ‘Haja luzeiros no firmamento dos céus, para 
fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para 
dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento do céus, para iluminar a terra'. E 
assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia, e o 
menor para governar a noite; e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento 
dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem 
separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e 
manhã o quarto dia”(Gênesis 1:14-19). 

 O quinto dia foi usado por Deus para dar origem aos seres 
vivos que povoam a atmosfera e as águas, segundo a espécie de cada 
um: Peixes e animais marinhos que existem nas águas de rios, lagos e 
mares, e as aves e insetos que voam pelos ares. Encontramos a 
descrição:  

 “Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes; e 
voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes 
animais marinhos e todos of  seres viventes que rastejam, os quais povoavam as 
águas, segundo as suas espécies: e toda as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus 
que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e 
enchei as águas dos mares, e na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e 
manhã, o quinto dia” (Gênesis 1:20-23). 

 Para o sexto dia Deus reservou o aparecimento dos animais que 
tem sua habitação na terra, animais domésticos e animais selvagem, 



conforme a espécie de cada um, isto é, conforme tipos originais 
colocando neles a capacidade de reprodução de acordo com as leis da 
hereditariedade. A Bíblia diz: “Disse também Deus: Produza a terra seres 
viventes, conforme a sua espécie: animais domésticos, répteis e animais selváticos, 
segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a 
sua espécie e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da 
terra, conforme a sua espécies. E viu Deus que isso era bom” (Gênesis 1:24,25). 

 A seguir, após o ambiente natural estar terminado, Deus diz que 
criaria o homem como um ser vivo tendo as características pessoais do 
próprio Deus para que dominasse e administrasse este planeta. 
Continua o Gênesis em sua descrição: “Também disse Deus: Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os 
peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra 
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua 
imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e 
lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os 
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E 
disse Deus ainda: Eis que vos tenho dados todas as ervas que dão semente e se 
acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê 
semente; isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as 
aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde 
lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que 
era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia”(Gênesis 1:26-31). 

 Como o homem foi criado “à imagem e semelhança de Deus”, 
isso permitiu que Ele se comunicasse e se relacionasse pessoalmente 
com essa criatura, possibilitando uma comunhão pessoal, inteligente, 
entre Criador e criatura, do homem com Deus. Ao concluir esse relato 
diz a Escritura que era tudo muito bom. 

 Quando o sexto dia terminou, Deus contemplou o que havia 
feito e concluiu que estava muito bom. Dessa maneira os céus e a terra 
foram acabados. Restava agora a comemoração do que havia criado. 



Separou Deus então um tempo para isso, o sétimo dia para completar 
uma semana de criação. O relato das Escrituras diz: “E havendo Deus 
terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nessa dia de toda a sua 
obra que tinha feito. E abençoou  Deus o dia sétimo e o santificou porque nele 
descansou de toda a obra que, como Criador, fizera” (Gênesis 2:2,3). Deus 
descansou, não porque estivesse cansado pois ele não se cansa nem se 
fadiga (Isaías 40:28) mas “por causa do homen” (Marcos 2:27). Assim é 
que Deus separou o sétimo dia, o sábado, para que houvesse um tempo 
em que o homem pudesse descansar de suas atividades de trabalho 
diário. Além de descansar neste dia, Deus ainda acrescentou mais alguns 
elementos a ele relacionados. 

 Primeiro, Deus abençoou o dia de sábado. Colocou uma bênção 
especial nesse dia. Portanto, para receber essa bênção é necessário que o 
homem descanse nesse dia e possa ter tempo para contemplar as obras 
maravilhosas da criação e o poder de Deus. Ele ainda separou esse dia 
para um fim sagrado quando santificou o dia de sábado. Portanto o dia 
de sábado é sagrado, santo para que o homem o santificasse também. 
Assim seis dias foram feitos para que o homem exercesse suas 
atividades normais de trabalho para conseguir o seu sustento mas o 
sábado é sagrado, separado por Deus como dia santo em que o homem 
pudesse se dedicar às coisas sagradas de comunhão com Deus e de 
atividades de amor ao próximo. 

 A fim de que o homem não se esquecesse de Deus como 
Criador, o Todo Poderoso colocou como um dos mandamentos de Sua 
santa lei, a ordem de guardar o sábado, o sétimo dia da semana. 
Portanto, é dever do homem como criatura, separar o sétimo dia, o 
sábado, como dia sagrado porque Deus tornou este dia santo. 

 É interessante notar que o mandamento da lei começa com a 
palavra “lembra-te”. O sábado é assim um dia de lembrança de que “em 
seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há e ao 
sétimo dia descansou”. 



 Portanto, existem pelo menos cinco razões pelas quais o dia de 
sábado é um dia especial na semana pelas quais esse dia deve ser 
guardado. Deus descansou, abençoou, santificou, ordenou e faz-nos 
lembrar de Sua criação e Seu poder como Soberano do Universo, o 
Criador de todas as coisas. Se o homem guardar o dia de sábado ele 
estará obedecendo a Deus que deu a ordem; vai ter um dia de descanso 
de suas atividades para recuperação das atividades semanais, receberá as 
bênçãos que Deus colocou neste dia, estará sendo santificado pela 
comunhão com Deus e ainda estará se lembrando de que Deus é o 
Criador de tudo, é o proprietário de tudo, e que o homem é uma 
criatura dependente de Deus para sua existência e manutenção. 

 Em primeiro lugar, descansar um dia na semana depois de 
trabalho diário em que ficamos preocupados com os afazeres de cada 
dia, reservar um tempo para mudar de atividade e de pensamento é 
reconhecidamente a satisfação de uma necessidade fundamental do ser 
humano. Quantas pessoas hoje não ficam estressadas em razão de 
atividade constante sem reservar um tempo para o descanso. 

 Em segundo lugar, é dito que Deus abençoou o dia de sábado. 
Existe, portanto, uma bênção nesse dia que não se encontra em 
nenhum outro dia da semana. Ter um tempo para contemplar as coisas 
que Deus criou, meditar na Sua Palavra, tomar tempo para ter 
comunhão com Deus e ter comunhão com outras pessoas que também 
creem em Deus e poder admirar e trocar ideias sobre o que Deus criou 
é uma bênção inestimável. 

 Terceiro, dedicar tempo para as coisas sagradas, estudar as 
Escrituras e aprender qual é a vontade de Deus para conosco faz parte 
da santificação do indivíduo. Santificar of  dia de sábado é separá-lo para 
um fim sagrado e nisso o ser humano também é santificado. Diz a 
Escritura: “Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós 
nas vossas gerações para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica” (Êxodo 
31:13). Assim o sábado é sinal de santificação dos filhos de Deus. 



 Quarto, a guarda do sábado faz parte dos dez mandamentos da 
Santa lei de Deus que Ele escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de 
pedra e as deu a Moisés. É um convite que Deus faz, um mandamento 
que completa a parte de amar a Deus sobre todas as coisas. O sábado é 
o dia do Senhor (Marcos 2:28). Guardar o sábado significa separar um 
tempo para Deus, para ter comunhão com ele. 

 Quinto, o sábado é um memorial da Criação. Guardar o sábado 
significa lembrar-se de que Deus criou o mundo em seis dias e 
descansou no sétimo. Ele é o Soberano do universo, o Criador de tudo 
e o sábado nos faz lembrar semanalmente desse fato da criação. A 
verdade da criação será semanalmente lembrada e firmada cada vez 
mais em nossa mente. 

 Além dessa cinco razões básicas, podemos ainda acrescentar que 
Jesus guardava o sábado porque estava de acordo com a lei e veio 
ensinar como guardar esse dia (Mateus 12:9-13; Lucas 6:6-10) e a 
virgem Maria também guardava o sábado pois quando Jesus foi 
crucificado e ela estava com as mulheres que haviam seguido a Jesus, 
também guardaram o sábado enquanto Jesus Cristo estava na sepultura 
de José de Arimatéia, também descansando no sábado, havendo 
ressuscitado no domingo pela manhã (Lucas 23:54-56). 

 A declaração de que a pessoa crê em Deus Pai, Todo poderoso, 
estabelece o fundamento para o conjunto de declarações posteriores 
que completam o Credo e será base para estabelecer um modo de viver 
cristão pois dizer que crê mas não praticar de nada adianta, é ume fé 
morta, diz Tiago (Tiago 2:1-26). 

 Além disso, como Criador de tudo o que existe e Criador, 
Mantenedor e Redentor do homem, é Ele Quem deve receber a nossa 
adoração como único Senhor da nossa vida. Diz a Escritura: 

 “Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa 
salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. 



Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas 
mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o 
mar, pois ele o fez; obra de suas mãos os continentes. Vinde adoremos e 
prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e 
nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão”(Salmos 95:1-7). 

 “Adorai ao Senhor na beleza de Sua santidade; tremei diante dEle todas 
as terras”(Salmos 96:9). 

 “Então Jesus lhe ordenou: Retira-te Satanás, porque está escrito; Ao 
Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto”(Mateus 4:10). 

 É Ele o único Deus (Isaías 44:8; 45:18: 46:9) que criou tudo e 
por isso somos convidados e ordenados a adorá-lO (Apocalipse 14:7; 
22:9). 

 É essa também a primeira afirmativa da crença num só Deus 
único que é constituído de três pessoas distintas, a Trindade: Deus Pai, 
Deus Filho e Deus Espírito Santo, que formam uma Unidade, 
conforme nos é revelado pelas Sagradas Escrituras em Mateus 3:16, 17; 
28:19: Lucas 3:21, 22; João 10:30; 14:16, 17, 26. Os três estavam juntos 
na criação do mundo conforme notamos em Gênesis no capítulo 
primeiro, versos um, dois e vinte e seis. 

 A evidência de que Deus existe e é Poderoso pode-se deduzir da 
existência do universo, da consistência da matéria, da organização dos 
corpos celestes, do perfeito funcionamento da mecânica celeste, da 
perfeita adaptação das coisas para a função que exercem, das funções 
orgânicas nos seres vivos, a própria vida que permeia os seres na 
natureza, as capacidades do homem, enfim, porque seria um absurdo 
admitir que tudo surgiu por acaso. 



Creio em Jesus Cristo, 
Seu único Filho, Nosso Senhor, o qual for concebido 
pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem 
Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu; está 
sentado à direita de Deus Pai, Todo Poderoso, 
donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. 
 Como já dissemos antes, a divindade é constituída de três 
pessoas distintas formando a Trindade que se revela ao homem 
buscando relacionar-se com este, procurando salvá-lo de perdição 
eterna, a saber: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

 Deus Filho, embora já existisse com o Pai desde a eternidade 
conforme ele mesmo declarou quando disse: “Antes que Abraão 
existisse, Eu sou”(João 8:58), e “…para que sejam a minha glória que 
me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo” (João 
17:24); Ele veio a este mundo pela encarnação, tornando-se uma 
criança, nascendo como qualquer bebê, qualquer ser humano. 

 Após a semana da criação quando tudo foi criado perfeito, o 
homem, a quem fora concedido livre arbítrio, usou de forma errada sua 
livre vontade e escolheu desobedecer às ordens de Deus, cometendo 
pecado, ficando sujeito à morte que era a consequência natural da 
transgressão da lei divina. O homem estava totalmente perdido e 
condenado à morte eterna. 

 Deus então coloca em ação Seu plano pré-existente para salvar 
o homen. Este plano só foi revelado após o homem cair em pecado 
mas já existia antes da criação do mundo. Este plano consistia em que 
Deus, o Filho, assumiria a natureza humana mediante um processo, a 
encarnação. Diz a Escritura: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio 



de graças e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Unigênito do Pai” (João 
1:14). Aquele que havia criado o mundo e o homem, torna-se homem, isto é, Deus 
veio habitar nosso planeta sendo "Emanuel - Deus conosco”(Mateus 1:23). 

 Havia sido profetizado que uma virgem conceberia e daria à luz 
um Filho (Isaías 7:34) que, de acordo com a instrução do anjo que veio 
comunicar à virgem Maria que ela engravidaria pela ação do Espírito 
Santo, deveria receber o nome de Jesus porque “Ele salvaria o Seu povo 
dos pecados deles”(Mateus 1:18-23). Isso realmente aconteceu (Mateus 
1:25) e Jesus viveu neste mundo sendo Deus-Homem, sendo tentado 
em todas as coisas mas sem ter cometido nenhum pecado (Hebreus 
4:15; 7:26; João 8:46). Cresceu como menino sendo sujeito a Seus pais e 
“…crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos 
homens” (Lucas 2:51,52). 

 Aos chegas aos trinta anos (Lucas 3:230 começou o Seu 
ministério pregando o evangelho, curando os doentes e ensinando o 
povo nos caminhos de Deus (Mateus 4:23). 

  Quando chegou o momento marcado no plano de Deus, Jesus 
Cristo foi entregue na mãos dos pecadores que não queriam aceitar Seus 
ensinos nem aceita-Lo como Salvador e sofreu toda sorte de  maus 
tratos, injúria e perseguição por parte dos líderes da nação judaica e foi 
condenado à crucifixão pelo governador romano Pôncio Pilatos 
(Mateus capítulos 26 e 27; Marcos 14 e 15: Lucas 22 e 23; João 18 e 19). 
Sofreu a paixão, morreu e depositaram-nO na sepultura de José de 
Arimatéia, um rico judeu que, em companhia de Nicodemos, 
perfumaram-nO e fecharam o túmulo com uma pedra. 

 Foi traído por um de Seus discípulos (Mateus 26:14-16); foi 
negado por outro (Mateus 26:34, 69-75), sofreu angústia no Jardim do 
Getsêmane (Mateus 26:36-46), foi preso como um bandido (Mateus 
26:47-50), cuspiram em seu rosto, deram-lhe bofetadas, amarraram-nO, 
açoitaram-nO e crucificaram-nO (Mateus 26, 27). Sofreu como 
ninguém para salvar a humanidade. 



 Só que Ele não permaneceu morto na sepultura. No primeiro 
dia da semana, ainda de madrugada houve um terremoto e um anjo 
desceu dos céus e então Jesus ressuscitou como Ele havia dito (Mateus 
28; Marcos 16; Lucas 24 e João 20 e 21). Durante cerca de 40 dias 
apareceu aos discípulos dando-lhes as últimas instruções e então subiu 
aos céus (Lucas 24:50-53; Atos 1:1-11; I Coríntios 15:3-8). 

 Ao chegas ao céu, assentou-se à direita de Deus (Hebreus 1:3; 
8:1, 2; 10:12; Atos 7:56) e agora vive intercedendo a favor dos filhos de 
Deus (Romanos 8:34; Hebreus 9:24; 7:25) perdoando os pecados 
daqueles que se arrependem e confessam seus pecados (I João 1:7, 9; 
Atos 3:19, 20). Ele é o único Mediador entre Deus e os homens (I 
Timóteo 2:5) tornando-se o Advogado quando alguém peca e se 
arrepende e apresenta o seu sangue como propiciação pelos pecados do 
mundo (I João 2:1,2). Por ter sofrido tentações, martírio, sem cair em 
pecado, Jesus, agora, pode socorrer os que são tentados (Hebreus 2:15, 
16, 18). 

 Vai chegar o momento em que Jesus Cristo vai encerrar sua 
intercessão, vai cessar estar tarefa e prometeu voltar a este mundo. Vai 
julgar e dar a recompensa a cada ser humano que já viveu neste planeta. 
A promessa de Sua volta diz: 

 “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou 
preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receber para 
mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também” (João 14:1-3). 

 Essa promessa foi confirmada pelos dois anjos que apareceram 
quando Jesus subiu ao céu, despedindo-se dos discípulos: 

 “Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que 
dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir” (Atos 1:11). 

 Depois essa promessa foi confirmada pelos apóstolos Paulo (I 
Tessalonicenses 4:16), Tiago (5: 77, 78), Pedro (II Pedro 3:9-13); Judas 



(Judas 13, 14); João (Apocalipse 1:7). Assim é que Ele virá não só para 
julgar, como Ele mesmo disse (João 5:22), mas para dar a cada um o 
galardão ou recompensa segundo suas obras. Veja como Jesus mesmo 
descreveu Sua vinda para julgar e dar recompensa: 

 “Quando vier o Filho do homem na sua majestade e todos os anjos com 
Ele, então se assentará no trono da sua glória; e todas a nações serão reunidas em 
sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as 
ovelhas; e porá as ovelhas sua direita, mas os cabritos à esquerda; então dirá o Rei 
aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do 
reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me 
destes de comer; tive sede e me destes de beber; era forasteiro e me hospedastes, estava 
nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; preso e fostes ver-me. 

 Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te 
demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vivos forasteiro e te 
hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimosa enfermo ou preso e te fomos 
visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o 
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 

 Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos 
de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque 
tive fome e não me destes de comer; tive sede e não me destes de beber; sendo 
forasteiro, não me hospedastes; estando nu, não me vestistes; achando-me enfermo e 
preso não fostes ver-me. 

 E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com 
sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: 
Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais 
pequeninos, a mim o deixastes de fazer”(Mateus 25:31-45). 

 Todos serão julgados. Ninguém vai ficar sem ser julgado. Todos 
são culpados perante a lei porque todos são pecadores (Romanos 3:24; 
3:10-12). Diz a Escritura Sagrada: 



 “Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo 
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo”(II 
Coríntios 5:10). Ainda em outro trecho: “…pois todos compareceremos perante o 
tribunal de Deus… Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a 
Deus” (Romanos 14:10, 12). 

 Assim vemos que, no juízo, haverá somente duas classes de 
pessoas: os justos e os ímpios. Os que praticam o bem porque são 
justos e os que não praticam porque são ímpios. Os que amam a Deus 
sobre todas as coisas e por isso fazem of  bem e obedecem a Deus e os 
que buscam seus próprios interesses e desobedecem aos princípios 
divinos. 

 Embora todos sejam pecadores, há diferença entre as duas 
classes. Os justos sano aqueles que se arrependem, pedem perdão e 
permitem que Deus tome conta de suas vidas, que se convertem a Jesus 
Cristo como seu Salvador pessoal e os ímpios são aqueles que não se 
importam em fazer somente sua vontade, querem tudo para si, sendo o 
centro de seu mundo e agirem contrário à vontade divina. Ser julgado 
pelo que faz indica o que nós somos. Se, porém, praticarmos bons atos 
sendo maus (o que é possível fazer) seremos enganadores, falsos e 
dissimuladores. Se praticarmos o bem por sermos bons, seremos 
honestos, leais, sinceros, autênticos. Deus conhece o íntimo de cada um. 
Diz o Salmo 139: “Senhor, to me sondas e me conheces. Sabes quando me assento 
e quando me levanto; de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu 
andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não 
chegou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda” (Salmos 139:1-4). 

  O julgamento vai ser de acordo com o que a pessoa é e não 
conforme aparenta ser. A condenação será: “Apartai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (Mateus 25:41), e a 
recompensa será: “Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos 
está preparado desde a fundação do mundo” (Mateus 25:34). Assim será a 
recompensa final: os justos irão para a vida eterna e os ímpios para o 



castigo eterno, para o lago de fogo e enxofre onde estarão o diabo, seus 
anjos, e os ímpios. Serão consumidos e não mais existirão. 

 O julgamento será feito tomando-se como padrão a lei de Deus. 
O apóstolo Tiago Diz: “Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em 
um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: Não 
adulterarás, também ordenou: Não matarás. Ora, se não adulteras, porém, matas, 
aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade” (Tiago 2:10-12). 

 A volta de Jesus Cristo está próxima pois Ele mesmo disse aos 
discípulos que, ao perguntarem quando seria Sua vinda, uma série de 
acontecimentos ocorreria pouco antes de Sua volta. No capítulo 24 do 
livro de Mateus Jesus enumerou um série de acontecimentos que 
deveriam ser presenciados para que os discípulos soubessem da 
proximidade de Sua vinda, embora o dia e a hora ninguém poderia 
saber. Disse ele: “Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos 
dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai”. 

 Entre os sinais de Sua vinda foram mencionados: o 
aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, guerras, lutas entre as 
nações, fome em diferentes lugares do mundo, terremotos, desastres na 
terra e nos céus (Mateus 24:4-11; Lucas 21:7-11), aumento da maldade 
(II Timóteo 3:13; Mateus 24:12), da violência (Mateus 24:37-39; Gênesis 
6:5, 11, 12), da corrupção sem precedentes (II Timóteo 3:1-5), angústia 
entre as nações (Lucas 21:25, 26), guerra e lutas de classe entre capital e 
trabalho (Tiago 5:1-6), egoísmo, cobiça e descontrole (II Timóteo 
3:1-5). Praticamente em todos os setores da vida a ordem das coisas 
seria transtornada. É exatamente o que estamos presenciando nos dias 
de hoje. 

 Embora não se saiba exatamente o dia nem a hora, os profetas 
indicaram vários acontecimentos que antecederiam a volta de Nosso 
Senhor, por isso o conselho: “Vigiai para que ninguém seja apanhado de 
surpresa naquele dia” (Mateus 24:42, 44; 25:13; Marcos 13:35, 37; Lucas 
21:34-36). 



 As Escrituras descrevem dessa maneira a vinda de Cristo: 

 “Porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma à outra 
extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do homem” (Lucas 17:24).  

 “Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem, com poder e grande 
glória” (Lucas 21:27). 

 “Então verão o Filho do homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. 
E Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da 
extremidade da terra até à extremidade do céu” (Marcos 13:26,27). 

 “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, todos os povos da 
terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com 
poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os 
quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos 
céus” (Mateus 24:30, 31). 

 “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os 
traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Certamente. 
Amém” (Apocalipse 1:7). 

  



Creio no Espírito Santo 
 O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade com Deus, o 
Pai, e Deus, o Filho. Como já foi dito antes, o Espírito Santo com Deus, 
o Pai, e Deus, o Filho, constituem uma unidade na essência mas se 
apresentam como sendo três pessoas distintas. Desde o início das 
Escrituras Sagradas encontramos referência ao rito Santo no primeiro 
capitulo do Gênesis quando lemos: “e o Espírito de Deus pairava sobre 
as águas”. Ele esteve envolvido na criação e continuo a exercer suas 
funções em companhia do Pai e do Filho na obra de execução do plano 
de salvação do homem (Gênesis 6:3). Por sua participação na criação o 
homem foi criado e recebeu vida (Jó 33:4). A atividade do Espírito 
Santo é influenciar a mente do homem para que a obra de Deus se faça 
nos seres humanos e este (o homem) tome suas decisões e as execute de 
acordo com a vontade de Deus.  

 Dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque exerce 
atividades que são próprias de pessoas pois tem mente e intercede pelos 
filhos de Deus (Romanos 8:27). Referindo-se ao Espírito Santo, Jesus 
usa o pronome ele, que recebe a tarefa e transmite aos homens. É 
mencionado entre pessoas (Atos 15:28) e conhece as coisas de Deus (I 
Coríntios 2:11); ensina os seres humanos (Lucas 12:12;  João 14:26), 
convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo (João 16:8); se 
entristece (I Coríntios 12:11); anuncia coisas futuras (João 16:13-15); se 
entristece (Efésios 4:30); perscruta (I Coríntios 2:10); Ele se agrada 
(Atos 15:28); pode ser tentado (Atos 5:9); e blasfemado (Mateus 12:31, 
32) e também ama (Romanos 15:28). 

 O Espírito Santo opera na mente do homem (Romanos 8:16) e 
guia os filhos de Deus (Romanos 8:14) e habita no crente e por meio 
dEle nós podemos ser vivificados (Romanos 8:9, 11). Ele luta contra as 
tendências carnais (Gálatas 5:17) e faz com que os homens sejam seres 



espirituais e por meio dEle podemos produzir Seus frutos: “amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio” (Gálatas 5:22, 23) e finalmente pelo Espírito 
podemos colher a vida eterna (Gálatas 6:8). 

 Vemos, portanto, que o Espírito Santo pode tomar posse e 
habitar na pessoa conduzindo-a à santificação (II Tessalonicenses 2:13). 

 O Espírito Santo inspirou os patriarcas e os profetas para que 
escrevessem as mensagens que Deus ordenara (II Samuel 23:2). 

 De acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Espírito Santo é enviado aos filhos de Deus para morar, ficar neles e 
vai fazer lembrar das lições ensinadas por Cristo (João 16:13) e ensina o 
que devemos dizer quando nos questionam sobre o que cremos (Lucas 
12:11, 12), concedendo dons às pessoas (I Coríntios 12:1-11); guia os 
filhos de Deus na luta contra a carne (Gálatas 5:16-18). Nosso corpo 
torna-se então o templo do Espírito Santo (I Coríntios 3:16, 17; 
6:19,20). 

 O Espírito Santo chama, convida as pessoas para que venham e 
recebam de graça da água da vida. Ele também revela as coisas que 
aguardam os filhos de Deus (I Coríntios 2:7-12); testifica com nosso 
espírito que somos filhos de Deus (Romanos 8:14, 16), conduz os filhos 
de Deus a não praticarem as obras da carne mas a produzirem frutos do 
Espírito na luta entre a carne e o Espírito no luta entre a carne e o 
Espírito (Romanos 8:1-16; Gálatas 5:16-26), mantém a esperança de um 
mundo de justiça (Gálatas 5:5) e assiste em nossa fraquezas (Romanos 
8:12), gratuitamente (I Coríntios 2:9-12). 

 O Espírito Santo é dado aos que obedecem a Deus (Atos 5:32) 
e revela as coisas que vem de Deus e conduzindo a mente a pensar 
como Cristo pensa (I Coríntios 2:13-16). 

 Digo que creio no Espírito Santo porque Ele desperta a minha 
consciência e diz o que devo fazer quando me submeto à Sua direção de 



acordo com a Palavra de Deus que Ele inspirou aos profetas. Traz-me à 
mente os atos errados que pratiquei, dá-me arrependimento, conduz-me 
ao perdão de Deus e à mudança de comportamento, transformando 
meu modo de viver. Convence-me que o patrão de conduta é a santa 
Lei de Deus e que o manual para a minha vida são as Escrituras 
Sagradas que o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem e que 
podem me conduzir e ensinar a justiça para que “o homem de Deus seja 
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” (II Timóteo 3:17). 



Creio na Santa Igreja 
Católica 

 Definição Bíblica de Igreja 

 No contexto bíblico, o termo igreja pode designar reunião de 
pessoas, sem estar necessariamente associado a uma edificação ou a 
uma doutrina específica. Etimologicamente a palavra grega ekklesia é 
composta de dois radicais gregos: ek que significa “para fora” e klesia 
que significa “chamados”, - chamados para fora. Refere-se aos que 
ouvem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e são convidados a 
saírem das coisas desse mundo e se dedicarem ao reino de Deus. No 
texto bíblico do Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas 
vezes, sendo utilizada como referência a um agrupamento de cristãos e 
não a edificações ou templos, nem mesmo a toda comunidade cristã em 
alguns momentos. Refere-se, sim, a pequenos ou maiores groups de 
pessoas que deixaram as coisas seculares deste mundo para formar uma 
comunidade que aceita que Jesus Cristo seja o senhor de suas vidas. 

 Em Mateus 18:15-17, encontramos as seguintes palavras de 
Jesus Cristo: 

 “Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, terás 
ganho teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela 
boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, 
dize-o à igreja; e, se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e 
publicano”, na qual a igreja se refere ao grupo de cristãos a que 
pertençam tais irmãos. 

 A palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez 
no livro em Mateus 16:18, no evento conhecido como Confissão de 



Pedro em que Jesus afirmou que, sobre a afirmação de que Jesus “era o 
Cristo, o filho do Deus vivo”, Este construiria sua igreja. 

 Quando Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, 
estabeleceu aqui o Seu reino, o reino dos céus, convidando pessoas a 
deixarem as coisas deste mundo que atraem e seduzem o homem, para 
fazer parte do seu reino, um reino espiritual de pessoas que aceitam 
Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e passam a ser filhos de Deus 
em vez de “filhos da ira”. 

 Os que aceitassem o evangelho do reino dos céus, 
arrependendo-se de seus pecados, sendo salvos da perdição por 
aceitarem a Jesus Cristo como salvador pessoal, constituem-se na igreja 
de Cristo (Atos 2:42-47). A palavra IGREJA quer dizer exatamente isto: 
“chamados para fora”. São aqueles que são convidados por Deus para 
se constituírem povo de Deus que vão se preparar para, sendo salvos, 
poderem estar depois na presença e companhia de Jesus Cristo, 
constituindo-se a Igreja, isto é, o group de pessoas que pertencem ao 
reino de Deus e que saíram deste mundo para viverem com Jesus Cristo 
quando Ele voltar para buscar os seus filhos, redimidos dentre os 
habitantes deste planeta, satisfazendo assim o desejo de Jesus quando 
disse em sua oração ao Pai: “Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam 
também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, 
porque me amaste, antes da fundação do mundo” (João 17:24). 

 Disse o apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos: “Vós, porém sois 
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a 
fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz, vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, 
que não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia” (I 
Pedro 2:9, 10). 

 A igreja cristã é constituída de pessoas que aceitam o evangelho, 
tornam Jesus Cristo o Senhor de suas vidas e passam a viver conforme 
os ensinamentos do Mestre tornando-se diferentes dos que vivem para 



si mesmos, que buscam viver na carne e não são guiados pelo Espírito. 
Vivem de acordo com os princípios da Palavra de Deus, com os 
mandamentos da Santa Lei. 

 Dessa forma a igreja consiste de um grupo de pessoas que 
ouviram a pregação do evangelho de Jesus Cristo e o aceitaram como 
Senhor de suas vidas, crendo e convertendo-se a Ele e sendo aceitos 
como filhos de Deus, passando a ter uma fé comum em Cristo e Seus 
ensinamentos. Essa igreja estabelecida por Jesus Cristo e fundamentada 
nEle (I Coríntios 3:11) que é a pedra angular e em Sua Palavra escrita 
pelos profetas e apóstolos, é santa, não porque sejam pessoas perfeitas 
mas porque Jesus Cristo que é o tronco da videira (João 15:5), a pedra 
angular do edifício (Efésios 2:20), o cabaça do corpo da igreja 
(Colossenses 1:18; Efésios 5:23), o Pastor do rebanho (João 10:11), e o 
Pai de família (II Coríntios 11:2), é Santo, (Romanos 11:16), sem pecado 
(Hebreus 4:14, 15) e Todo Poderoso (Mateus 28:18). 

 Essa igreja que começou na Palestina há cerca de dois mil anos 
atrás, através da pregação do evangelho, deveria se estender a todo o 
mundo, constituindo-se uma igreja universal, isto é, católica. Ela é, 
portanto, constituída de todos aqueles que, pela fé, aceitaram a Jesus 
Cristo, convertendo-se a Ele, adquirindo a natureza espiritual e foram 
perdoados de seus pecados, sendo salvos por Sua graça. 

 É evidente que declarar-se cristão ou apenas afirmar que crê em 
Jesus Cristo não torna uma pessoa cristã. É necessário que, realmente, 
Jesus Cristo venha fazer morada na pessoa e esta, por amor ao Filho de 
Deus, passe a viver de acordo com a Sua vontade e isso pode ser 
observado ou evidenciado pelo estilo de vida que a pessoa tem pois 
“pelos seus frutos os conhecereis” (Mateus 7:16). 

 Nas Sagradas Escrituras, a Igreja é apresentada em diferentes 
imagens ou analogias. É apresentada como sendo um rebanho de 
ovelhas sendo apascentada por um Pastor que conhece a cada uma, ama 
a todas elas, e elas O conhecem (João 10:14). 



 Ainda outra metáfora é usada comparando a igreja como uma 
planta (videira, oliveira ou campo de cereais) em que, no caso da videira, 
Jesus Cristo é a cepa e os que O seguem são os ramos (João 15:50, Na 
analogia com a oliveira, Ele é o tronco e os seus discípulos seguidores 
são os galhos que foram enxertados (Romanos 11:17, 19, 24); no campo 
de cereais, Jesus é of  semeador e a boa semente são os filhos do reino 
(Mateus 13:3-23). Contou ainda a parábola em que há no campo boa 
semente e que foi semeado joio no meio pelo Seu inimigo, isto é, o 
diabo e deveriam deixar a boa e má sementes crescerem até a época da 
ceifa (Mateus 13:24-30). Para ilustrar o crescimento da igreja comparou 
com o grão de mostarda que se torna grande em seu desenvolvimento 
(Mateus 13:31, 32). 

 a comparação do edifício, a pedra angular é Jesus Cristo (Salmos 
118:22; I Coríntios 3:11), o fundamento são Seus ensinos que nos foram 
transmitidos por Seus profetas e apóstolos (Atos 4:11; Efésios 2:19-22) 
e a igreja é of  edifício (Pedro 2:4-7) e os membros são as unidades que 
formam o edifício. Este deve crescer, desenvolver-se numa construção 
bem ajustada. 

 Uma analogia significativa Ee a do reino de Deus ou a igreja ser 
comparada a um corpo orgânico, isto é, um corpo com cabeça, tronco e 
membros bem como órgãos que, devidamente relacionados formam 
corpo inteiro sendo cada um membro deste corpo e Jesus Cristo é o 
cabeça (I Coríntios 12:13-27). 

 A igreja é católica porque em todo o mundo se encontram 
pessoas que são filhos de Deus porque são cristãs e estão sendo 
santificadas e ensinados pelo Espírito Santo (II Tessalonicenses 2:13; 
João 14:26), pois Cristo ordenou que o Seu evangelho fosse pregado ao 
mundo todo (Mateus 28:18-20; Marcos 16:15: Lucas 24:47; Atos 1:8). 
Essas pessoas fazem parte da igreja de Cristo, não porque pertencem a 
alguma denominação religiosa mas porque fazem parte do restante da 
semente da igreja (Apocalipse 12:17; Romanos 9:27; Isaías 10:22) que 



“guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus (Apocalipse 12:17; 
14:12). Isto é evidente pela declaração das Escrituras que, quando Jesus 
vier para julgar vivos e mortos, haverá apenas dois grupos de pessoas: 
os que aceitaram a Cristo e obedeceram sua vontade fazendo o bem e 
os ímpios que não o aceitaram nem fizeram sua vontade (Mateus 
25:31-46). Em todas as denominações religiosas há pessoas que creem 
em Jesus Cristo, arrependeram-se de seus pecados, foram perdoadas por 
Deus i são honestas, sinceras procurando amar a Deus sobre todas as 
coisas e o próximo como a si mesmas obedecendo a todos os 
mandamentos da santa lei de Deus. 

 Jesus estabeleceu a Sua igreja para um propósito definido, para 
um objectivo específico. Através do processo de santificação que 
consiste em remir de toda a iniquidade, de todo pecado, purificando-a 
para ser exclusivamente Seu povo, e que este seja abundante na prática 
de boas obras (Tito 2:14). Ele procura a perfeita seus membros por 
meio do amor que tem por eles até o ponto de serem irrepreensíveis. 
Diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:25: “Maridos, amai vossas mulheres, como 
também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a 
santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para a 
apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, 
porém, santa e sem defeito”. 

 Foi através de Sua morte que Jesus Cristo tornou isso possível 
(Colossenses 1:22, 28), e é-nos dito que Ele é fiel e vai realizar a 
santificação da igreja (I Tessalonicenses 5:23, 24). 

 Fazer parte da igreja universal não depende de nação, raça, cor, 
denominação religiosa, etnia ou qualquer outro fator senão somente dos 
que realmente nasceram de novo (João 3), e aceitaram a Jesus Cristo 
pela fé (João 1:12; Atos 16:31) e por sua graça, obedecem aos os 
mandamentos da Santa Lei de Deus (Romanos 1:5). 



Creio na Comunhão dos 
Santos 

 Primeiro devemos entender em que consiste a comunhão. Comunhão 
de santos indica um conjunto de pessoas que comungam os mesmos ideais, 
crenças ou opiniões. São membros de uma comunidade de crentes em Jesus 
Cristo que passaram pelo processo de conversão, sendo um grupo de pessoas 
que estão sendo santificadas pela obediência à verdade. Indica ainda uma 
assembleia, uma reunião dos fiéis nos mesmo ensinos pregados por Cristo. É 
um grupo de membros da igreja estabelecida por Cristo. Grupo de pessoas 
que tem experiências espirituais em comum, crendo nas mesmas doutrinas 
ensinadas por Jesus Cristo. 

 Santos não são aqueles que já não perfeitos mas os que se separam 
das coisas deste mundo para se dedicarem em sua vida completamente a 
realizar a vontade de Deus pela obediência à verdade. Santo é alguém ou algo 
separado para uso sagrado. Viver para Deus, comprometer-se com Cristo e 
Seus ensinamentos. Deus chama pessoas para serem santo (Romanos 1:7), o 
grupo que consiste na igreja de Cristo, e que são santificados por Cristo, 
fazendo parte em todos os lugares dos que são chamados para serem santos (I 
Coríntios 1:2) os que invocam o nome de Jesus. Cristo escolhe as pessoas que 
o aceitam para serem santos e irrepreensíveis diante dele baseados em amor 
(Efésios 1:4). Esse grupo de pessoas que aceitou o evangelho se tornam 
cidadãos do reino de Deus, santos que pertencem então à família de Deus 
(Efésios 2:18, 19), sendo irmãos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse grupo tem 
amor uns pelos outros (Colossenses 1:4) e são convidados a se revestirem de 
os de afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e 
aprendendo a se suportarem uns aos outros, perdoando uns aos outros, 
fundamentados em amor (I Pedro 3:8; Efésios 4:1, 2). 

 Esta comunidade de crentes são os que aceitaram participar do 
convite ou chamado de Deus e são considerados como irmãos que pensam, 



cogitam sobre o que Jesus Cristo é e fez por cada um deles ao morrer pelos 
pecados deles (Hebreus 6:10). Dessa maneira, tendo uma vida e experiências 
em comum vivendo em comunhão em momentos de alimentação, de preces e 
partilhando do que tinham com os outros, vivem em alegria e simplicidade de 
vida (Atos 2:42-47). Desse modo buscam a santificação, isto é, procurando 
tornar-se santos como Deus é santo (I Pedro 1:15, 16). Esse processo de 
salvação torna-se comum a todos os que aceitam a Jesus Cristo os quais lutam 
por sua fé e pela realização de uma vida de obediência. 

 Pela comunhão do Espírito os crentes são levados a pensar a mesma 
coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma com o mesmo sentimento 
(Filipenses 2:1-3). É realmente uma comunidade de fé tendo comunhão uns 
com os outros. O Espírito Santo conduz a uma comunhão com Deus, o Pai e 
com Seu Filho, Jesus Cristo (1:3, 6, 7), e tem seus pecados perdoados e são 
purificados. 

 Também esse grupo realiza a cerimônia da santa ceia que foi instituída 
por Jesus na quinta feira da paixão quando lavou os pés dos discípulos, e deu a 
eles o pão ázimo da páscoa e o suco da uva para representar o seu corpo e seu 
sangue que foi derramado pelos seres humanos, dizendo: “fazei isso em 
memória de mim”(Mateus 26:26-29; Marcos 14:22-25: Lucas 22:19, 20; João 
13:1-17; I Coríntios 10:16, 17; 11:23-29). 

 Deus, concedendo graça à comunidade de Sua igreja, deu dons aos 
homens a fim de que, na prática desses dons, todos sejam aperfeiçoados 
(Efésios 4:7, 8, 11, 12) e cheguem a conhecer plenamente a Jesus Cristo 
desenvolvendo-se até atingir “à unidade da fé, à hombridade perfeita, à medida 
da estatura da plenitude de Cristo”(Efésios 4:13). A esse grupo é prometido 
vestes brancas quando estiverem no reino de Deus que Jesus Cristo vai 
estabelecer quando voltar a este planeta (Apocalipse 19:8). 

 O profeta João, no livro do Apocalipse diz que viu esse grupo, a igreja 
verdadeira, que guarda os mandamentos e sustentam o testemunho de Jesus e 
tem a fé de Jesus (Apocalipse 12:17; 14:12). Esse grupo que procura seguir os 
mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus vai ser pressionado a aceitar e 
seguir mandamentos de homens, ou seja, por causa do amor e compromisso 



que fizeram com Jesus Cristo (Mateus 24:9, 10). A promessa de Jesus Cristo é 
que aquele que “perseverar até o fim, esse será salvo”(Mateus 24:13). 

 Portanto os santos que se converteram a Cristo e seguem seus 
princípios são os que compõem a comunidade que tem comunhão uns com os 
outros, que frequentemente estão reunidos a fim de gozarem um vida 
espiritual intensa juntos tornando-se ligados um ao outro formando um grupo 
de irmãos uma vez que seguem os mesmos princípios crescendo na vida 
espiritual. Essa comunhão é levada a efeito pelo Espírito Santo, sob a graça de 
Jesus Cristo e o amor de Deus (II Coríntios 13:13). Jesus Cristo vai perdoar os 
pecados deles (I João 1:7) e Deus vai ressuscitá-los (Apocalipse 20:6), e estarão 
para sempre com Deus. 

 Enquanto estão aqui neste mundo não fazem parte da comunidade do 
mundo, isto é, daqueles que rejeitam a luz da verdade e que vivem em trevas. 
Não há comunhão entre a luz e as trevas (II Coríntios 6:14-18), entre os que 
buscam a santificação e os que vivem em comunidade de pecado. 

 Jesus disse que aquele que pratica o mal aborrece a luz e procura fugir 
da luz para que os outros não vejam suas obras más. Mas quem anda na 
verdade ou pratica a verdade procura se chegas para a luz para que os outros 
possam ver as obras que Deus está fazendo através dele (João 3:20, 21) e 
aqueles que andam na luz têm comunhão uns com os outros. Dessa modo o 
sangue de Jesus Cristo vai purificando a vida de cada um eliminando o pecado 
(I João 1:7). Assim podemos ver que aqueles que fazem parte da comunhão 
dos santos são os que obedecem à verdade que se encontra na Palavra de 
Deus, as Escrituras Sagradas. 



Creio na Remissão dos 
Pecados 

 Neste declaração há duas palavras que devemos entender e 
conceituar. O que é remissão? Esta palavra vem do latim (remissio, do 
verbo remeter ou remissere) que quer dizer remeter ou encaminhar a 
outro lugar ou ponto. “Remissio” seria transferir a culpa a outro ou a 
outro lugar. Remissão significa perdão dos pecados, perdão de dívida, 
quitação, liberação da pena, de ofensa, resgate, num sentimento de 
misericórdia, de indulgência e compaixão. Remissão dos pecados 
significa que nosso pecados são remetidos, transferidos para outro, isto 
é, para Jesus Cristo que é o nosso redentor dos pecados. Ele assumiu a 
culpa dos pecados da humanidade ao morrer crucificado e derramado 
Seu sangue em nosso lugar. 

 Outra palavra que destacamos é pecado. Do latim peccatum - 
significa falta, delito, crime, culpa. Pecado é transgressão da lei, 
iniquidade (I João 3:4), falta erro, violação de preceito religioso. 
Também tem o sentido de estado em que se encontra uma pessoa que 
violou um preceito religioso, desobediência a qualquer norma o preceito 
religioso. 

 Remissão do pecados implica em receber o perdão dos atos 
praticados pela pessoa que crê no sacrifício expiatório de Jesus Cristo e 
O aceitar como seu Salvador pessoal. 

 Pecado é uma transgressão, desobediência à santa lei de Deus (I 
João 3:4). A transgressão acarretou e acarreta consequências de 
condenação à morte eterna mas antes a pessoa entra em decadência 
espiritual tornando-se carnal, adquirindo doenças e finalmente 



resultando em morte. As doenças sobrevêm ao homem por causa da 
desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Deus disse, através dos 
escritos de Moisés que, se o povo não cumprisse Seus mandamentos, 
isso acarretaria uma série de doenças e sofrimentos (Levítico 26:14-39; 
Deuteronômio 28:15-68) mas se observassem os mandamentos, 
obedecendo à lei, receberiam bênçãos de toda sorte (Levítico 26:3-13; 
Deuteronômio 7:12-24; 28:1-14). 

 Afinal, o resultado seria a morte. Todos morrem porque todos 
pecam (Romanos 5:12). 

 Mas o que é lei? Em que consiste? Quase são suas características 
ou qualidades? Lei é um conjunto de regras, normas, mandamentos, que 
expressam a vontade de Deus. Em Salmos 40:* notamos que o salmista 
expressa o prazer em fazer a vontade de Deus cuja lei estava em seu 
coração. Deus é o autor da lei (Isaías 51:4). 

 A lei de Deus diz o que devemos e o que não devemos fazer. 
Ela tem as mesmas características ou atributos de Deus. Sua lei é justa 
(Salmos 199:172; Romanos 7:12); verdadeira (Neemias 9:13); puta 
(Salmos 19:8); perfeita (Salmos 19:7); Luz (Provérbios 6:23); santa, justa 
e boa (Romanos 7:12); verdade (Salmos 119:142, 151); vida (João 12:50; 
Mateus 19:17); eterna (Salmos 152). 

 As pessoas que constituem o povo de Deus são engrandecidos 
pela lei (Isaías 42:21), cujo resumo ou fundamento é o amor a Deus e 
ao próximo (Mateus 22:35-40) e ela não pode ser revogada ou ab-
rogada (Mateus 5:17, 18; Lucas 16:17). A pessoa que ama a Jesus Cristo 
porque recebeu dEle a salvação, vai guardar os mandamentos da lei. “Se 
me amais guardareis os meus mandamentos” (João 14:15). E vai 
permanecer no amor de Deus (João 14:21; 15:10). 

 A lei foi dada por Deus para Moisés e encontramos relatado em 
Êxodo 20:3-17 em forma de 10 mandamentos a que chamamos de 
Decálogo. 



I. “Não terás outros deuses diante de Mim”. 

II. “Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em 
cima nos céus, nem em baixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as 
adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que 
visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me 
aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os 
meus mandamentos”. 

III. “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá 
por inocente o que tomar o seu nome em vão”. 

IV. “Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás 
toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás 
nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua 
serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro; porque em 
seis dias fez o Senhor os céus, e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia 
descansou: por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou”. 

V. “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que 
o Senhor teu Deus te dá”. 

VI. “Não matarás”. 

VII. “Não adulterarás”. 

VIII. “Não furtarás”. 

IX. “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo”. 

X. “Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 
alguma que pertença a teu próximo”. 

 Mas existe uma solução para o problema do pecado. Foi o plano 
de salvação de Deus já mencionado antes. Jesus Cristo, o Deus Filho, 



viria salvar o mundo do pecado (Mateus 1:21; João 1:29, 36). Jesus 
Cristo em sua vida sofreu tentação em tudo mas não cometeu pecado 
(Hebreus 4:15; João 14:30; 8:46; I Pedro 2:21, 22) vencendo o diabo (I 
João 3:8). 

 O pecador que se arrepende, confessa e abandona o pecado, 
recebe o perdão de Deus. Diz a Escritura: “Arrependei-vos, pois, e convertei-
vos para serem cancelados os vossos pecados” (Atos 3:19); “Ele é quem perdoa 
todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidade” (Salmos 103:3); 
“Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará 
todos os nossos pecados nas profundezas do mar” (Miquéias 7:19). 

 Cristo Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos 
pecados (I Coríntios 15:3), sendo resgatados de nossa vida ímpia pelo 
derramamento de Seu sangue (I Pedro 1:18, 19) e por Sua morte 
destruiu o poder de diabo, livrando-nos da escravidão do pecado 
(Hebreus 2:14, 15). 

 Na Quinta feira da paixão, quando Jesus estabeleceu o ritual da 
Santa Ceia, dando aos discípulos o cálice do suco da uva representando 
Seu sangue, disse aos Seus discípulos: “Bebei dele todos; porque isto é o 
meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos 
para remissão de pecados”. Pelo derramamento de Seu sangue Jesus 
Cristo tornou possível que os pecados do homem fossem remetidos a 
Ele, pois Ele pagou ou sofreu a penalidade da lei que o homem devia 
sofrer. Remissão de pecados sé é possível mediante o derramamento de 
sangue (Hebreus 9:22). Desse modo, pelo sacrifício vicário de Cristo, o 
homem pode ser salvo da morte eterna. 

 Jesus Cristo livra da morte eterna o pecador que se entrega a Ele 
(Romanos 7:24, 25) e dá poder para a obediência a Seus mandamentos 
livrando-o da condenação da lei e fazendo com que se cumpra o 
preceito da lei (Romanos 8:1-4). Ele promete escrever sua lei no coração 
(Jeremias 31:33, 34; Hebreus 8:8-12) e se esquecer de nossos pecados 
(Isaías 43:25). 



 Desse modo a remissão de nossos pecados é garantida pelo 
perdão, separando o pecado de nossa vida e nos conduzindo a uma vida 
de obediência (Romanos 6:17) recebendo a reconciliação com Deus por 
meio de Jesus Cristo (Romanos 5:11). 

 Como já vimos, a remissão dos pecados é realizada por Jesus 
Cristo (Efésios 1:7), através de Sua graça quando nos tornamos filhos 
de Deus ao recebermos Cristo como nosso Salvador pela fé nEle (João 
1:12). Quando aceitamos a Jesus Cristo somos salvos pela Sua graça e 
não pelas obras da lei (Efésios 2:8). É um dom concedido por Deus 
através de Cristo que apaga nossos pecados permitindo que a gente 
comece toda nossa vida novamente como uma página em branco, como 
nascendo de novo (João 3) para uma vida nova (I Coríntios 5:17). 
Recebendo a remissão dos pecados, o crente também recebe herança ao 
ser santificado pela fé em Jesus (Atos 26:18, 20). 

 Salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo indicar que 
não precisamos praticar nenhuma obra “boa” a fim de sermos 
justificados (declarados justos) mas de graça e o apóstolo Paulo diz: 
“Pela graça sois salvos mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não de 
obras, para que ninguém se glorie” (Efésios 2:8, 9). Isto quer dizer que não 
adianta nós fazermos penitências ou praticarmos boas obras para 
garantir a salvação pois Jesus Cristo veio para que nos desse salvação de 
graça. Como todos são pecadores (Romanos 3:23; 5:12) todos estão 
condenados à morte eterna mas se aceitam o sacrifício e a morte de 
Jesus Cristo no lugar da sua, serão salvos e perdoados da maneira como 
todos no passado o foram. 

 Então, Jesus Cristo, tendo nos perdoado os pecados, nos declara 
justos e podemos agora começar uma nova vida (II Coríntios 5:17). O 
cristão (aquele que aceitou e segue a Cristo) passa então a viver uma 
vida que não está mais centralizada nele mesmo mas vive para aquele 
que morreu por ele e ressuscitou (II Coríntios 5:15). Cristo então vem 
viver no crente (Colossenses 1:27; João 14:16-18). Jesus pode nos 



declarar e considerar justos porque Ele já sofreu as consequências do 
nosso pecado morrendo na cruz em nosso lugar, já pagou o preço da 
desobediência que é a morte, venceu o inimigo por uma vida sem 
pecado (Hebreus 4:15), e adquiriu o direito de poder aplicar sua justiça a 
todo aquele que crê nEle, e dar graça e misericórdia perdoando o 
pecado daquele que o aceita pela fé. 

 Remissão de pecados significa ter os pecados perdoados (I João 
1:7), esquecidos e apagados (Isaías 43:25), distanciados como o oriente é 
do ocidente (Salmos 103:12), lançados no fundo do mar (Miquéias 
7:19), desfeitos como a névoa e como a nuvem (Isaías 44:22), tornando 
os pecados brancos como a neve (Isaías 1:18) sendo purificado de todos 
os pecados (I João 1:9). Assim a pessoa não tem mais culpa, tendo a sua 
consciência purificada das obras praticadas anteriormente (Hebreus 
9:14). 

 Com a lei escrita no coração e o poder dEle quando permitimos 
que Jesus dirija nossa vida, pode-se obedecer a Seus mandamentos 
porque andamos no Espírito (Romanos 8:4). Se, durante a vida o cristão 
ainda comete algum pecado, este tem um Advogado que intercede a seu 
favor diante do trono de Deus, o Pai (I João 2:1, 2; Hebreus 7:22, 25). 
Assim pela obediência à verdade as nossas almas vão sendo purificadas 
(I Pedro 1:2) podendo nós amar-nos uns aos outros numa comunidade 
de fé que vive em comunhão. 



Creio na Ressurreição do 
Corpo 

Um desejo do ser humano é viver para sempre mas a triste realidade é 
que o homem morre e seu corpo entra em decomposição. “És pó e em 
pó te tornarás” (Gênesis 3:19), foi a sentença dada ao homem em 
virtude da presença do pecado. Mas como se diz que para cada desejo 
existe algo que possa satisfazê-lo, assim para o desejo de viver para 
sempre existe um plano que Deus está realizando e vai efetuar este 
desejo do homem. 

 A declaração: “creio na ressurreição do corpo”, é uma 
afirmativa que se fundamenta nas promessas da Escritura Sagrada de 
que a morte não é o fim de tudo para aquele que crê em Jesus Cristo 
como seu Salvador. Eis o que encontramos nas Escrituras: “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Unigênito para que todo aquele 
que nEle crê, não pereça mas tenha vida eterna” (João 3:16). O próprio Jesus 
disse: “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). 

 Por ocasião da morte de seu amigo Lázaro, Cristo disse ao 
morto, diante de sua sepultura: “Lázaro, vem para fora”, e aquele morto 
ressuscitou. Esta é a solução para o mais indesejado acontecimento para 
alguém: deixar de existir pela morte. Crer em Jesus Cristo como Filho 
de Deus, que tem a vida em Si mesmo (João 5:26) e que vai ressuscitar 
todos os que estão na sepultura, justos e injustos (Atos 24:15), e julgá-
los dando vida eterna aos que fizeram o bem e destruição eterna aos 
ímpios, acabando por fim com os maus e a maldade (Mateus 25:46). 



 Essa ressurreição dos custos vai ocorrer quando Nosso Senhor 
voltar outra vez como Ele prometeu (João 14:1-3; Mateus 25:31, 32; I 
Tessalonicenses 4:17). Esse texto também declara que os justos que 
estiverem vivos serão transformados. Eis o que diz o texto: 

 “Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que 
dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se 
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará 
juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por 
palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de 
modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua 
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá 
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois nós, os vivos, os que 
ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do 
Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor”. 

 O apóstolo Paulo escreveu dizendo da verdade que ele recebera: 
que Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia (I 
Coríntios 15:3, 4), quebrando as cadeiras da morte. A ressurreição de 
Jesus Cristo é o penhor da ressurreição e a certeza de que existe 
ressurreição e que por Jesus Cristo haverá a ressurreição dos justos (I 
Coríntios 15:12-17, 20-23). A ressurreição de Jesus Cristo foi 
confirmada nos evangelhos de Mateus (Mateus 28:1-15), Marcos 
(Marcos 16:1-11), Lucas (24:1-12), e João (João 20:1-18). 

 A fim de receber vida eterna será necessário haver ressurreição 
porque, quando uma pessoa morre também acabam todas as suas 
atividades quer físicas, mentais, sociais. É o que o sábio Salomão já 
dizia: “Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa 
nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no 
esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram; para sempre não tem eles 
parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol” (Eclesiastes 9:5, 6). No 
livro de Salmos ainda diz: “Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos 
homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse 



mesmo dia perecem todos os seus desígnios” (Salmos 146:4). Mesmo o que 
acontece com seus familiares depois de sua morte, eles não sabem o que 
está ocorrendo (Jó 14:21). 

 O que está muito claro nesses trechos da Escritura Sagrada é 
que a pessoa que morre não continua a ter outra vida ou outra natureza 
viva mas que todas suas atividades cessam e que, para que Deus possa 
cumprir sua promessa de vida eterna terá que ressuscitar a pessoa. Não 
existe algum ser espiritual que continua vivendo após a morte do corpo. 
Quando a pessoa morre, morre tudo dele. Só o fôlego de vida Deus 
recolhe para Si. Assim é que isso está de acordo com a promessa que 
Deus faz de que haverá ressurreição dos mortos. 

 Há, no entanto, outro fato importante: os justos ressuscitados 
por ocasião da volta de Jesus Cristo não vêm com o mesmo corpo 
velho, corrompido pelos anos de pecado mas receberão corpo 
transformado, incorruptíveis, de glória. Serão revestidos de imortalidade 
e assim nunca mais vão perecer. Essa transformação vai ocorrer num 
instante, como o piscar de olhos quando a trombeta soar acordando os 
mortos que estão na sepultura (I Coríntios 15:50-55). Então é que os 
justos vão receber a recompensa por serem bons e andarem no 
caminho da justiça (Lucas 14:14; Mateus 25:31, 34-40, 46). 

 Os outros mortos, os ímpios e maus, vão ressuscitar somente 
depois de se passarem mil anos (Apocalipse 20:5). Então os ímpios 
mortos ressuscitarão e serão julgados a fim de receberem a 
consequência de seus atos, a penalidade de sua culpa (Apocalipse 
20:12-14: Salmos 9:17). 

 Os mortos, ao ressuscitarem, não terão perdido sua identidade 
própria. Diz no livro de Jó: 

 “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a 
terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. 



Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros; de saudade me 
desfalece o coração dentro em mim:  (Jó 19:25-27). 

 Diz ainda o apóstolo Paulo que então conheceremos como 
também somos conhecidos. Teremos a mesma identidade, não seremos 
outra pessoa (I Coríntios 13:13). 

 Assim os ímpios mortos que ressuscitarão,  virão com o mesmo 
caráter que tinham quando morreram, isto é, preferindo a maldade e 
indo contra o governo de Deus. Quando ressuscitarem serão 
novamente seduzidos pelo diabo a se colocarem contra Deus e os 
santos. Serão reunidos para lutar contra Deus e vão cercar a cidade 
santa que estará descendo dos céus em direção a esta terra. Vejam como 
João descreve a cena no livro do Apocalipse: 

 “Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua 
prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gogue e 
Magogue, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. 
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a 
cidade querida; desceu, porém, fogo do céu e os consumiu” (Apocalipse 20:7-9). 

 Deus vai acabar com o pecado e com os pecadores que não 
quiserem se arrepender de seus maus caminhos. Antes, porém, ele vai 
julgar todos os homens maus de acordo com o que estiver relatado nos 
livros, isto é, todos os atos praticados em vida dos quais não se 
arrependeram. O apóstolo João vie em visão como será esse 
julgamento: 

 “Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença 
fugiram a terra e o céu, e não se achou logar 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 d lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi 
achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do 
fogo” (Apocalipse 20:11-15). 

 Assim o diabo, os anjos maus, os ímpios e todos os poderes que 
cometeram apostasia bem como a morte e a sepultura, tudo vai ter seu 
fim no “lago de fogo e enxofre” que Deus vai mandar do céu e vai 
consumir tudo o que foi afetado pelo pecado. O apóstolo Pedro 
descreve dizendo: “Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os 
céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão e as obras que nela 
existem serão atingidas” (II Pedro 3:10). Então vai se cumprir o que foi 
profetizado por Ezequiel: “Nunca mais serás para sempre” (Ezequiel 28:9) e 
como diz Naum: “Não se levantará por duas vezes a angústia” (Naum 1:9). 

 Então vai se cumprir o que Deus planejou, criando um novo 
céu e uma nova terra onde habitará a justiça e não haverá mais maldição 
contra alguém (Isaías 65:17; II Pedro 3:13; Apocalipse 22:3). 



Creio na Vida Eterna 

 Como já vimos, quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador 
vai receber vida eterna. Se a pessoa vai ser revestida de vida eterna, 
então é porque cão possui ainda essa vida eterna. Essa vida está em 
Jesus Cristo (João 1:4; I João 5:11) e quando recebemos o Filhos temos 
vida eterna. Recebemos essa informação por meio do apóstolo João que 
disse: “Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós 
outros que credes em o nome do Filho de Deus” (I João 5:13). 

 Creio na vida eterna porque Deus e Jesus Cristo prometeram 
que dariam vida eterna (Tito 1:2 e I João 2:25), aos que cressem, e Jesus 
Cristo é Deus verdadeiro e Vida Eterna. Ele não mente e não pode 
mentir (Titio 1:2). 

 Aprendi que devo examinar e estudar a Escritura Sagrada que 
vai instruir sob que condições vou receber vida eterna (João 5:39) e se 
aceitar as Palavras de Jesus Cristo (João 6:63) e crer nEle tornando-O 
centro de minha vida vou ter vida eterna (João 3:16; 3:36) e para 
garantir vida eterna e tornar Jesus Cristo o centro de minha vida devo 
abandonar as coisas deste mundo e suas riquezas e não me apegar a elas 
(Mateus 6:19-21; 19:16-22; Marcos 10:17, 22; Lucas 18:18, 22, 23-30). 
Deixar tudo e seguir a Jesus Cristo significa buscar em primeiro lugar o 
reino de Deus (Mateus 6:33), amando a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a mim mesmo (Mateus 22:36-40). Quem negar-se a si 
mesmo e carregar a cruz e seguir a Jesus acima de tudo, herdará por fim 
a vida eterna (Mateus 16:24-27; 25:46). 

 Aquele que crê em Cristo deve trabalhar, esforçar-se em comer 
das palavras de Cristo porque ele disse: “as palavras que eu vos disse são 
espírito e vida” (João 6:63) e isso significa comer do pão que desceu do 



céu (João 6:51, 53). Quem realiza isso pelo estudo da Palavra de Deus 
vai viver eternamente (João 6:51, 53). Jesus Cristo, como Deus, tem vida 
em Si mesmo (João 6:26). Quem ouve a Sua Palavra e crê nela passa da 
morte para a vida (João 5:24). 

 Se alguém morre crendo em Jesus Cristo, vai ressuscitar no dia 
final quando Ele voltar (João 6:40), porque essa é a vontade do Pai e 
porque nossa vida fica escondida com Cristo (Colossenses 3:3) e Ele vai 
nos devolver à vida em Sua vinda (I Tessalonicenses 4:16). Para que isso 
aconteça devemos lutar em permanecer na fé e assim tomar posse da 
vida eterna (I Timóteo 6:12) mantendo essa esperança (Tito 1:2) e 
semeando no espírito as coisas espirituais e não as carnais (Gálatas 6:8) 
produzindo o fruto do Espírito (Gálatas 5:22, 23). 

 Quem perseverar em fazer o bem vai receber a vida eterna 
(Romanos 2:7) de Jesus Cristo (João 10:28). É ele que tem as palavras da 
vida eterna (João 6:68) e não podemos encontrar em nenhum outro a 
salvação (Atos 4:12). 

 Há, no entanto, a condição de abandonar o pecado e então 
receber a vida eterna como dom gratuito (Romanos 6:22, 23). Quem 
rejeita a Palavra de Cristo torna-se indigno da vida eterna (Atos 13:46). 
Cristo tem a vida eterna para dar a quem crê e a essência dessa vida 
eterna é o conhecimento de Deus (João 17:2, 3). 

 Quem receber a vida eterna conforme Deus prometeu vai viver 
eternamente na terra renovada que será recriada novamente mas sem a 
presença do mal, do pecado e da dor. Deus vai criar um novo céu e uma 
nova terra “onde habita a justiça”, não haverá mais maldição 
(Apocalipse 21, 22; I Pedro 3:13). Eis algumas profecias encontradas no 
livro do Apocalipse: 

 “Vi um nova céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 
passaram, e o mar já não existe… Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus 
e Deus mesmo estará com eles. 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. E Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as 
coisas” (Apocalipse 21:1-5); “Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela 
estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os Seus servos o servirão, contemplarão a sua 
face, e nas suas frontes está o nome dEle” (Apocalipse 22:3, 4). 

 Será uma recriação daquilo que foi criado antes do 
aparecimento do pecado, um mundo de perfeição, um verdadeiro 
paraíso e os salvos estarão livres para obedecerem e servirem a Deus 
por toda eternidade. 



Conclusão 

 Eis aí algumas das razões porque creio no Credo. Crendo em 
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e fazendo da Trindade o 
centro de minha visão do mundo e da vida; conhecendo-O como meu 
Criador, sabendo que sou Seu filho por ter recebido a Jesus Cristo, o 
Deus Filho como meu Salvador pessoal, posso viver com segurança, 
confiança e paz que dEle advém. 

 Posso ainda ter esperança de que Ele virá outra vez a aguardar o 
momento em que irei ter a vida eterna que Cristo vai conceder a todos 
os que amam a Sua vinda (II Timóteo 4:8). Sei que esse dia está 
chegando porque os sinais indicados por Jesus Cristo e seus apóstolos 
estão ocorrendo em intensidade e quantidade nunca antes observados 
no mundo como; terremotos, furacões, secas, sinais nos céus e na terra, 
tsunamis, tempestades, chuvas torrenciais, incêndios, catástrofes, crises 
políticas, guerras, rumores de guerras, greves, manifestações públicas de 
insatisfação, corrupção, aumento da maldade, vícios controlando os 
homens, angústia, ansiedades, incertezas, dúvidas, estresse, depressão, 
transtornos mentais, desvios comportamentais, crimes, suicídios, 
violência, assassinatos, raptos e sequestros, aumento da maldade, 
preocupações econômicas, desânimo e outro males da vida moderna. 
Posso então estar apercebido e não ser apanhado de supressa quando 
Ele se manifestar. 

 E enquanto esse dia não chegas posso viver neste mundo sendo 
guiado pelo Espírito Santo (Romanos 8:14) pois Ele pode habitar em 
minha mente despertando, aguçando e persuadindo minha consciência 
do caminho em que devo andar (I Coríntios 3:16; 6:19). 



 E ao viver no Espírito serei capaz de produzir o fruto do 
Espírito que é: “amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” (Gálatas 5:22, 23). 

 Deus promete que se buscarmos em primeiro lugar o Seu reino 
e sua justiça, todas outras coisas serão acrescentadas (Mateus 6:33) e de 
“nada terei falta” (Salmos 23:1). 

 Por isso também posso dizer ao final do Credo: AMÉM, isto é, 
assim seja. 

 Prezado leitor, procure também viver o que diz o credo, 
praticando tudo o que a Bíblia ensina e você experimentará uma outra 
qualidade de vida, feliz e ainda no futuro vai receber Vida Eterna na 
companhia de Nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os santos de Deus 
de todas as épocas. Estude as Escritura Sagradas e você conhecerá a 
Verdade e ficará livre livre da ignorância, do medo e do pecado. 
Nenhum ensino ou declaração de qualquer pessoa pode substituir of  
estudo pessoal da Bíblia. Esse estudo vai dar a você mais certeza e 
convicção das verdades nela ensinadas. Tenha sucesso na empreitada e 
que Deus o abençoe. 

Desejando entrar em contato conosco para trocar idéias a respeito do 
assunto, sirva-se do correio eletrônico:  

gersonpiresaraujo@gmail.com 
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