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O Senhorio de Cristo na perspec�va do credo 
apostólico

(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)
Texto: Fp 2.5-11

Introdução
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 
crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos 
mortos 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 
Universal; na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressurreição do 
corpo; na vida eterna. Amém.

discípulo envolve submissão, mas muitas igrejas 
têm ensinado a buscar a sa�sfação pessoal. Muitos 
querem ouvir o evangelho fácil, que facilite a vida, 
não impondo limites ao comportamento. 
c) Jesus Cristo é o único cabeça da igreja, e, 
portanto, seu único Senhor (Ef 4.15). A palavra de 
Deus afirma que a igreja foi comprada pelo seu 
sangue, e isto, torna o Senhor o dono da igreja.

Conclusão
O verdadeiro cristão encontra na submissão ao 
senhorio de Cristo a sua principal marca. Da 
mesma forma o verdadeiro líder cristão não 
edifica sua liderança sobre o carisma de uma 
personalidade atraente. Ele alicerça sua vida e 
seus princípios no senhorio de Cristo.



  

1. As pressuposições do credo Apostólico
- O credo não subs�tui as Escrituras. O credo 
apresenta doutrinas fundamentais, preservando as 
crenças que os apóstolos abraçaram nos 
primórdios do cris�anismo.
O credo é uma confissão – declaração pessoal – 
Creio – É muito fácil repe�rmos chavões religiosos 
atuais, muitas vezes sem base bíblica. O credo 
apresenta antes de tudo uma fé pessoal em uma 
verdade apostólica.
O credo é uma declaração que exige conhecimento 
consciente de Deus  – Existe muita gente 
declarando o que não conhece. Às vezes, apenas 
ouviu, mas não refle�u, não processou na mente e 
no coração e, por isso, apenas repete o que os 
outros dizem, sem importar as implicações de tais 
declarações. O credo apostólico, no entanto, 
pressupõe uma fé inteligente e consciente, a qual 
conhece o seu objeto – Deus. 
O credo pressupõe uma fé obje�va – Ela não é 
guiada pelas emoções ou sen�mentos, mas pela 
revelação de Deus nas Escrituras. Em meio a tantos 
desvios da verdade, o credo nos convida a 
redirecionarmos esta fé para Deus e conhece-lo 
conforme sua revelação inspirada na Sua santa 
palavra.

  

2. O Senhorio de Cristo no credo apostólico
O poli�camente correto, mal de nossos dias, pois de 
correto não tem nada, sugere que até o termo 
Senhor empregado para Cristo seja subs�tuído por 
um menos autorita�vo e mais democrá�co, 
humano e convida�vo, que o deixe mais perto de 
nós, junto à gente, o irmão, aquele com quem logo 
nos afinamos. A igreja não pode andar no curso do 
mundo. O senhorio de Cristo é um tema 
apresentado nas Escrituras, ensinado pelo Senhor 
Jesus e desenvolvido pelos escritores do NT. Segue 
algumas considerações em torno deste senhorio.
a) A bíblia nos ensina que os anjos apresentam a 
Cristo como Senhor: “É que vos nasceu hoje, na 
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” 
(Lc 2.11). As Escrituras apresentam textos 
abundantes que mencionam o senhorio de Cristo. 
Isto nos mostra como a Igreja primi�va dava 
importância a este tema. Era algo central na vida da 
igreja (Rm 1.4; 4.24; 1Co 1.7-9,31; Gl 6.14; Fp 2.11; 
1Ts 1.3; 2.15, 19; 3.11; Fm 5). São apenas algumas 
passagens onde encontramos o ensino acerca deste 
tema.
b) O Senhorio de Cristo está presente nos seus 
ensinamentos acerca do verdadeiro discipulado: 
“Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o 
servo mais do que o seu Senhor” (Mt 10.24). Ser 
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