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A SUPREMACIA DE CRISTO
COLOSSENSES 1.15 - 20

15. Ele é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação,

16. pois nele foram criadas todas as 
coisas nos céus e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, sejam tronos ou 
soberanias, poderes ou autoridades; 
todas as coisas foram criadas por ele 
e para ele.

17. Ele é antes de todas as coisas, e nele 
tudo subsiste.

18. Ele é a cabeça do corpo, que é a 
igreja; é o princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a supremacia.

19. Pois foi do agrado de Deus que nele 
habitasse toda a plenitude,

20. e por meio dele reconciliasse consigo 
todas as coisas, tanto as que estão na 
terra quanto as que estão no céu, 
estabelecendo a paz pelo seu sangue 
derramado na cruz.



Quem é Jesus?



JESUS É A IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL

• Imagem (gr eikōn): termo usado para busto, escultura de alguém

• Deus invisível

• “Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Unigênito, que está junto 
do Pai, o tornou conhecido.” Jo 1:18

• “Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de 
eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o 
Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?” Jo 14:9

• Jesus nos revela quem é Deus

Ele é a imagem do 
Deus invisível.
Cl 1:15



JESUS É A IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL

• Jesus revela como Deus é:
• “O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, 

sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.” Hb 1:3

• Satanás e seu sistema trabalham para “cegar”, impedindo 
ver a luz exposta pela pregação do evangelho:
• “O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam 

a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.” 2 Co 4:4

Ele é a imagem do 
Deus invisível.
Cl 1:15



JESUS É O PRIMOGÊNITO DE TODA A CRIAÇÃO

• Primogênito (gr prōtotokos): o primeiro nascido, o mais 
velho

• Jesus foi criado? NÃO

• “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 
sem ele, nada do que existe teria sido feito.” Jo 1:3

• Jesus é Deus, portanto eterno, onipotente, onipresente, 
onisciente

Ele é ... o primogênito de toda a 
criação,
pois nele foram criadas todas as 
coisas nos céus e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, sejam tronos ou 
soberanias, poderes ou autoridades; 
todas as coisas foram criadas por ele 
e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, e nele 
tudo subsiste.
Cl 1:15-17



JESUS É O PRIMOGÊNITO DE TODA A CRIAÇÃO

• Referência ao Messias

• “Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: "Tu és 
meu filho; eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações 
como herança e os confins da terra como tua 
propriedade.” Sl 2:7,8

• “Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado 
dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para 
sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará.” Sl
89:27,28

Ele é ... o primogênito de toda a 
criação,
pois nele foram criadas todas as 
coisas nos céus e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, sejam tronos ou 
soberanias, poderes ou autoridades; 
todas as coisas foram criadas por ele 
e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, e nele 
tudo subsiste.
Cl 1:15-17



JESUS É O PRIMOGÊNITO DE TODA CRIAÇÃO

• O termo primogênito fala, portanto, da supremacia de Cristo sobre toda a criação e 
sobre todo o mundo espiritual

• O primogênito também é o herdeiro de todos os bens do pai

• “mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas e por meio de quem fez o universo.” Hb 1:2

• Nós também participamos da herança com Cristo:

Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também 
participemos da sua glória.” Rm 8:17



JESUS É A CABEÇA DA IGREJA

• A figura da igreja como um corpo é muito presente no NovoTestamento:

Ele é a cabeça do 
corpo, que é a igreja...

Cl 1:18

“pois somos membros do seu corpo.” Ef 5:30 “Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, 
individualmente, é membro desse corpo.” 1 Co 12:27

“Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha 
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.”
1 Co 12:12

“assim também em Cristo nós, que somos 
muitos, formamos um corpo, e cada membro 
está ligado a todos os outros.” Rm 12:5

“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as 
juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em 
que cada parte realiza a sua função.” Ef 4:16



JESUS É O PRINCÍPIO E PRIMOGÊNITO 
DENTRE OS MORTOS

• Cristo também é o primogênito da nova criação

• Novo Adão:
• “Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.”

I Co 15:22

• O primeiro a ressuscitar:
• “Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio 

por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo 
todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; depois, quando ele vier, os 
que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter 
destruído todo domínio, autoridade e poder.” 1 Co 15:21-24

...é o princípio e o 
primogênito dentre 
os mortos...
Cl 1:18



JESUS É PLENO

• Plenitude (gr plērōma): repleto, completo

• Plenitude do que? Resposta: Plenitude de Deus

• “Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, 
por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder e autoridade, vocês 
receberam a plenitude.” Cl 2:9,10

• Toda a essência de Deus, seu caráter e divindade habitam em Cristo Jesus

Pois foi do agrado de 
Deus que nele 
habitasse toda a 
plenitude...
Cl 1:19



JESUS É A PAZ

• Em Cristo, está aberta a porte de reconciliação com 
Deus

• Reconciliação do céu

• Reconciliação da criação

• Reconciliação do homem

• Tudo isto ocorreu devido a obra salvadora de Cristo
Jesus

e por meio dele 
reconciliasse consigo 
todas as coisas, tanto 
as que estão na terra 
quanto as que estão 
no céu, estabelecendo 
a paz pelo seu sangue 
derramado na cruz.
Cl 1:20



JESUS É SUPREMO

• Imagem do Deus invisível

• Primogênito de toda a criação

• Primogênito de todo o mundo espiritual

• Cabeça da Igreja

• Primogênito da nova criação

• Plenitude da divindade

• Reconciliador entre Deus e humanidade

... para que em tudo 
tenha a supremacia.
Cl 1:18

} Supremacia de Cristo



PRÓXIMA AULA:
A SUFICIÊNCIA DE CRISTO
Que Deus nos abençoe

16h
Reunião das crianças no Zoom


