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A doutrina de Jesus: A superioridade de Jesus sobre os anjos
Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas
pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita
da Majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais
excelente nome do que eles. Hebreus 1.3,4 ARA
O livro de Hebreus é um livro cristocêntrico, pois Jesus Cristo ocupa o centro do livro e
todas as coisas devem convergir para Ele – Efésios 1.10 ARA. Ele completou a obra de
purificação dos pecados e cumpriu os propósitos de Deus, voltando para Sua glória e tomando
o seu lugar de direito, de onde governa, enquanto os anjos se colocam em pé e servem – I Pedro
3.22 NVT. O nome de Jesus é superior a qualquer outro nome – Filipenses 2.9-11 ARA.
Na mente e no coração dos hebreus os anjos ocupavam um papel vital como
instrumentos na transmissão da lei – Atos 7.53 ARA. Por isso, o autor de Hebreus lida primeiro
com a superioridade de Cristo com relação a eles. Esta superioridade é demonstrada através de
dois argumentos:
1.Através de sete citações do Antigo Testamento, o autor do livro estabelece a divindade e a
autoridade de Cristo sobre toda criação como Filho.
1.1 Filho de Deus – Hebreus 1.5 ARA.
1.2 Digno de adoração – Hebreus 1.6 ARA. Os anjos são mensageiros de Deus, pois estão a seu
serviço, cumprindo as suas ordens – Hebreus 1.7 NVT.
1.3 Soberano Deus – Hebreus 1.8,9 NVT.
1.4 Eterno – Hebreus 1.10,11 NVT. O Filho é aquele por meio de quem Deus fez o universo –
Colossenses 1.16,17 ARA.
1.5 Imutável – Hebreus 1.12 ARA.
1.6 Senhor – Hebreus 1.13 ARA. O Filho tem uma posição de honra e autoridade ao lado do Pai,
enviando os anjos como ministros para servir o povo de Deus – Hebreus 1.14 NVT.
2.Através da argumentação a fortiori, que significa com maior razão – Hebreus 2.1,2 ARA. Se
a palavra falada pelos anjos aos antepassados era firme e verdadeira, tendo trazido castigo a
quem desobedeceu quanto mais não será para aqueles que deixarem de ouvir a palavra
definitiva de Deus anunciada em Seu Filho – Hebreus 2.3,4 NVT. Não há maior autoridade para
garantir a verdade da palavra da igreja, habitada e capacitada pelo Espírito Santo. A
superioridade de Cristo dentro do plano redentor de Deus é a motivação poderosa para a
submissão exclusiva a Ele e à Sua poderosa Palavra, de forma que os crentes possam desfrutar
da plenitude da bênção de Deus.
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