
A excelência de Cristo na Criação. 

Colossenses 1:13-29 
Colossenses 1:15 Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. 
Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo chega ao ponto alto em seu discurso, falando sobre a glória de Cristo. 
Falando de imagem de Deus, podemos lembrar o momento da criação do homem, Gênesis 1:27 Criou Deus, pois, o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Ele o chama “a imagem do Deus 
invisível”, com isso quer dizer que é tão somente em Cristo, que Deus que é invisível, se nos manifesta, em 
concordância com o que lemos em João 1.18 Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito (Jesus), que está no seio 
do Pai, é quem o revelou. Antigamente e entre algumas pessoas nos dias de hoje, havia um grupo chamado “os 
arianos” que insistiam em igualar o Filho com o Pai, em sua identidade de essência, deixando assim de revelar o Pai 
através de Cristo. O conceito de trindade, não é algo simples de se entender, pois nossa mente humana não pode 
idealizar um ser único e indivisível, composto de três com personalidades distintas, a saber Deus Pai, Deus Filho e 
Deus Espírito Santo. 
Quando se fala de Cristo como imagem do Pai não se faz uso do termo imagem em referência à sua essência, mas de 
certa maneira, torna Deus visível a nós. Sua essência é sabedoria, bondade, justiça e poder, não num sentido 
humano, mas perfeitos de Deus, para cuja representação nenhuma criatura era competente. Nenhuma criatura 
pode representar o Pai. Apocalipse 5:2-4 Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é 
digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, 
ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele; e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de 
abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deus, em si mesmo, isto é, em sua majestade, é invisível, e isso não 
meramente aos olhos corporais, mas também ao entendimento dos homens. Deus nos é revelado somente em 
Cristo, para que o contemplemos como num espelho. Pois através de Cristo ele nos mostra sua sabedoria, bondade, 
justiça e poder.  
O primogênito de toda criação. Muitos erroneamente entendem este texto como Jesus sendo criado, sendo que Ele 
mesmo é a força motriz, a matéria prima, o Verbo de Deus. João 1:1-3 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 
e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Três versículos adiante, ele é chamado o primogênito dos mortos, 
primeiramente por que, por ele temos vida e também depois por meio dele todos nós ressuscitamos. Por ser o 
primogênito da criação e dos mortos, há o entendimento que ele era, consequentemente, uma criatura, sendo que 
estes dois títulos revela, na verdade em si mesmo o que ele realiza em mim e em você. Aquele que nos gerou, nos 
resgatou, salvou, justificou e nos ressuscitará. 
 Muitos buscam a Cristo. Mas a que Cristo eles estão buscando. Qual o Cristo que você deseja? Pastor só existe um 
Cristo. Aí que você se engana. Marcos 13:22 pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e 
prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. (ALERTA) - Devemos nos precaver de não buscá-lo em 
outra parte, pois tudo o que pusermos diante de nós, como sendo representação de Deus, à parte de Cristo, não 
passará de um ídolo. Pessoas têm fabricado seu próprio cristo, em especial aquele que satisfaz o desejo de seus 
corações. 
Colossenses 1:16 pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, 
Soberanias, Principados e Potestades. 
Pois, nele, foram criadas todas as coisas – Tudo (conceito judeu), absolutamente tudo foi criado através de Cristo. 
Nos céus e na terra – Quando Paulo fala em céus, ele não se refere ao céu que vemos a olho nu, mas ao universo em 
sua integralidade, aquele que serve de estrado dos pés do nosso Deus.  
As visíveis e as invisíveis - Ambas espécies estavam inclusas na distinção entre as coisas celestiais e as coisas 
terrenas. Portanto, temos não só aquelas criaturas que são visíveis aos nossos olhos, mas também criaturas 
espirituais, criadas pelo Filho de Deus. 
Por tronos há quem entenda anjos, mas entendo como o palácio celestial da majestade de Deus. Apóstolo João tem 
uma visão deste trono em Apocalipse 4:3-6 e esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, a pedra de 
jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, a esmeralda. Ao redor do trono, 
há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças 



estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas de fogo, 
que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e 
também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás 
(imagem). 
Podemos ver o sol e a lua, e todo o adorno do céu, mas a glória do reino de Deus é oculta à nossa percepção, porque 
é espiritual e acima dos céus. 
Pelos demais termos, ele descreve os anjos. Ele os chama de dominações, principados, potestades, não como se do- 
minassem qualquer reino separado, ou fossem dotados com poder especial, mas porque são os ministros do poder e 
domínio divinos. Ele é o único Senhor e Pai. Estas coisas nos fazem entender de uma maneira tal que nada diminui 
da glória do Deus único; pois ele não comunica seu poder aos anjos a ponto de diminuir a sua própria; ele não opera 
por meio deles de uma maneira que lhes transfira para eles seu poder. A sua glória resplandece neles, de modo que 
ela não é obscurecida em seu próprio Ser.  
Não vivemos em uma democracia e sim em uma teocracia. Enquanto homens criam títulos para enaltecer seu 
próprio coração pecaminoso, intentando brilhar, apenas Cristo como a brilhante estrela da manhã pode fazer isso. 
Apocalipse 22:16b Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da manhã. 
Ele brilha em nós e ilumina nosso caminho. Ele brilha através de nós e ilumina o caminho daqueles que não o 
receberam ainda. Podemos ser luz quando vivemos seus planos e caminhos. Os frutos serão frutos do Espírito. Dobre-
se, submeta-se, humilhe-se perante a boa perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. 
 
Colossenses 1:17 Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste (se mantém).  
 Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele coloca a criação toda em sujeição a Cristo, para que não 
obscureçam sua glória, por quatro razões:  

1. Porque foram criados por Ele; 
2. Porque sua criação deve ser vista como tendo relação com ele, como o fim legítimo deles;  
3. Porque ele mesmo sempre existiu, antes da criação deles;  
4. Porque ele os sustém por seu poder e os mantém em sua condição. Ao mesmo tempo, ele não afirma isto 

meramente em referência aos anjos, mas também em referência ao mundo inteiro. E assim ele põe o Filho 
de Deus na mais elevada posição de honra, para que ele tenha a preeminência sobre os anjos, bem como 
sobre os homens, e para que mantenha sob controle todas as criaturas no céu e na terra. 

Ele precedeu, no tempo, a todos os seres criados. De fato, “nunca houve época em que ele não existisse”. A doutrina 
da preexistência de Cristo desde a eternidade é ensinada em passagens como: 
João 1.1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
Apocalipse 22:13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim. 
Existe ainda unidade e propósito em toda a natureza e história. O mundo não é um caos, mas um Cosmo. É um 
universo ordeiro, um sistema. É claro que isso nem sempre parece isso aos nossos olhos. A natureza parece estar 
“nua e crua”, sem harmonia nem ordem. Mas um exame indica logo um plano básico. Existe adaptação por todos os 
lados. Para a perpetuação de sua espécie, algumas plantas necessitam de determinados insetos. Esses insetos estão 
presentes e são tão extraordinariamente formados que são capazes de cumprir sua função. O urso polar é capaz de 
viver onde existe gelo e neve. Ele não escorrega no gelo porque tem pelo até na planta do pé. A iúca é uma planta 
capaz de sobreviver no deserto seco e escaldante porque além de possuir raízes que se aprofundam no solo em 
busca de água, tem folhas formadas de maneira tal que a evaporação é muito lenta. Nossos pulmões se adaptam ao 
ar que respiramos e nossos olhos se ajustam à luz que vemos. Há coerência em toda parte. 
Toda esta coerência se dá em Cristo. 
Nosso Jesus, é tudo em todos. Somos ensinados desde pequenos a buscar ser o número 1, nos esforçarmos, mas a 
verdade é que sem Cristo nada podemos fazer. Nossos planos se frustram e desfalecemos e caímos. Na história do 
povo de Israel, quando havia a dependência de Deus em seus propósitos, a vitória era certa e em muitos casos sem a 
necessidade de guerrear, pois Deus guerreia em nosso lugar. Busquemos a Deus e sua vontade e assim, teremos uma 
vida que exalta a Deus, cumprindo assim nosso propósito maior de glorificar a Deus. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colossenses 1:18 Ele é a Cabeça da Igreja, que é o seu Corpo. Ele é o Princípio, o Primogênito dentre os mortos, a 
fim de ocupar em tudo o primeiro lugar.  
 
ARA 19 porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude 
BJ 19 pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a Plenitude  
PER 19 Nele Deus decidiu que residisse a plenitude;  
TEB 19 Pois aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, 

 
ARA 20 e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as 
coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 
BJ 20 e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua 
cruz.   
PER 20 que por meio dele tudo fosse reconciliado consigo, fazendo as pazes pelo sangue da cruz entre as criaturas 
da terra e as do céu. 
TEB 20 e tudo reconciliar por meio dele e para ele, na terra e nos céus, tendo estabelecido a paz pelo sangue de 
sua cruz. 

 
ARA 21 E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras 
malignas, 
BJ 21 Vós éreis outrora estrangeiros e inimigos, pelo pensamento e pelas obras más,  
PER 21 Vós outrora estáveis longe, com sentimentos hostis e ações perversas; 
TEB 21 E vós que outrora éreis estrangeiros, vós cujas obras más manifestavam a hostilidade profunda, 

 



ARA 22 agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante 
ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, 
BJ 22 mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte para diante dele vos 
apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis,  
PER 22 agora, ao contrário, por meio da morte de seu corpo de carne, vos reconciliaram e apresentaram diante 
dele: santos, imaculados e irrepreensíveis, 
TEB 22 eis que agora Deus vos reconciliou graças ao corpo perecível de seu filho, por meio de sua morte, para vos 
fazer aparecer diante dele, santos, irrepreensíveis, inatacáveis. 

 
ARA 23 se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que 
ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 
BJ 23 contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé e sem vos afastar da esperança do evangelho que 
recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. 
PER 23 contanto que permaneçais alicerçados e fundados na fé, sem vos desviardes da esperança que conhecestes 
pela boa notícia, proclamada em toda a criação debaixo do céu. Eu, Paulo, sou ministro dela. 

TEB 23 Mas é necessário que, por meio da fé, resistais, sólidos e firmes, sem vos deixardes desviar para fora da 
esperança do evangelho que ouvistes, que foi proclamado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, P\ulo, me 
tornei ministro. 


