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A superioridade de Cristo diante dos 
seres racionais I

(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base: Hb 1-2; Texto áureo: Hb. 1.6

Introdução
- A carta ao Hebreus, nos capítulos 1 e 2, afirma 
a iden�dade divina de Jesus ao mesmo tempo 
em que ressalta a sua superioridade em relação 
aos seres criados.

1. A pessoa de Cristo em relação ao Pai

a) A quem cons�tuiu herdeiro de todas as 
coisas. “O Pai e o Filho compar�lham da mesma 
natureza e da mesma glória” (R. N.Champlin). 
- Cristo é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o 
único Filho de Deus, Seu único herdeiro. Diz 
Calvino a respeito de �tulo de herdeiro dado a 

c) Cristo é superior por sua dis�nção 

ontológica (essencial). Ele é Filho, deve ser 

adorado, Ele é o soberano do universo e os 

anjos são servos; Ele é o criador e os anjos 

criaturas; Ele é o mediador. (Hb 1. 5-12)

Conclusão
O  A u t o r  a o s  H e b r e u s  d e m o n s t r o u 
exaus�vamente com argumentos do AT a 
superioridade do Filho em relação ao mundo 
angelical, apontando para sua deidade. 



  

Cristo: “O �tulo herdeiro é atribuído a Cristo 
em sua  manifestação  na  carne.  Pois,  ao 
fazer-se homem e reves�r-se de nossa própria 
natureza, ele recebeu para si essa herança a 
fim de restaurar para nós o que fora perdido 
em Adão. ”
b) Por quem fez também o mundo. – O Filho 
junto com o Pai, trouxe a existência todas as 
coisas.
c) Sendo Ele o resplendor da sua glória.  A 
glória de Deus se expressava por meio de Jesus 
Cristo. Ele é o brilho, o pleno resplendor do 
fulgor do Pai. ”Ele é a expressa imagem do seu 
ser”. Nestas palavras o escritor fala sobre a 
essência, substância, natureza do Filho.
d) Sustentando todas as coisas pela palavra do 
seu poder – Jesus não só é o criador de todas as 
coisas, mas também aquele que sustenta, 
preserva, dá con�nuidade a existência de tudo.

2. A pessoa de Cristo em relação às obras da 
divindade.

  

a) Havendo ele mesmo feito a purificação dos 
pecados. Através de sua vida, morte e 
ressurreição, a purificação dos pecados se  
tornou possível e, consequentemente a 
reconciliação do homem com Deus. 

b) Assentou-se à direita da majestade nas 
alturas. Jesus está acima dos anjos e de 
qualquer criatura. Ele está sentando a direita do 
Pai governado o universo.

3. A pessoa de Cristo em relação aos anjos

Tanto o povo de Israel como os cristãos no NT 
viam nos anjos seres dignos de alta es�ma e 
respeito, por serem mensageiros de Deus. Ao 
mostrar a divindade do Filho, o autor aos 
Hebreus destaca a superioridade de Cristo em 
relação aos anjos alegando as seguintes razões:

a) Cristo é superior por causa de sua natureza 

divina. (Hb 1.4) 

b) Cristo é superior por causa do seu 

senhorio (Hb 1.8)
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