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JESUS COMO CRIADOR 
Hudson Medeiros. 

Texto: Jo. 1:3 
  

 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
 
 Conhecendo a Revelação dEle como Criador, Sustentador, O Cabeça de tudo. 

 
Desafio é reconhecer os direitos de Cristo como Herdeiro de tudo, autoridade, Ele é Deus 

Jeová Filho, O que Existe por si. Aquele que é quem é. 
Êx 3:14 - E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de 
Israel: EU SOU me enviou a vós.   

O Eterno Eu sou ELOHIM, plural de deuses, O Único e verdadeiro Deus, foi ELOHIM que 
procurou os pecadores com seu amor. ADONAI, o superior Deus de toda a humanidade .  
 

1. CRISTO: CRIADOR SOBERANO DE TODAS AS COISAS. 
 
2. Jo 1:3 - Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se 

fez.  
 
No principio era (existia) co-participante da essência e natureza divina desde a  eternidade, 

dos dias eternos. Ele é o filho, a expressão de Deus Eterno. Ele propôs ao Filho façamos...vivia 
face a face com Pai, é da mesma essência, tinha revelação e distinção. Ele o filho é antes de 
todas as coisas. 

 
Col 1:17 - E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 
  

 Sua existência transcende o tempo. 
Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele...  

Jo 1:3 - Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.  
Hb 1:2 - A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 
 

As coisas do céu – os poderes cósmicos devem a Cristo a sua existência, inclusive o exército 
caído do céu lhe deve obediência.  
 

 Sl 36:6 - A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos são um grande abismo. 
SENHOR, tu conservas os homens e os animais 
 

Ef 3:9 - E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos 
esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;  
 

 Ap 9:1-11 
 
v.1 - E O QUINTO anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra; e foi-

lhe dada a chave do poço do abismo.  
v.2 -  E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande 

fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.  
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v.3 -  E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o poder que 

têm os escorpiões da terra.  
v.4 -  E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a 
árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus.  

v.5 -  E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 
atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o 

homem.  
v.6 -  E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão morrer, e a 
morte fugirá deles.  

v.7 -  E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra; e 
sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro; e os seus rostos eram 

como rostos de homens.  
v.8 -  E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões.  
v.9 -  E tinham couraças como couraças de ferro; e o ruído das suas asas era como o ruído de 

carros, quando muitos cavalos correm ao combate.  
v.10 -  E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas; e o seu 
poder era para danificar os homens por cinco meses.  

v.11 - E tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome Abadom, e em 
grego Apoliom.  

 
 Hoje rebelde 
 

2 Rs 21:3 - Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e 
levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou 
diante de todo o exército dos céus, e os serviu.  

  
Dn 4:19 - Então Daniel, cujo nome era Beltessazar, esteve atônito por uma hora, e os seus 
pensamentos o turbavam; falou, pois, o rei, dizendo: Beltessazar, não te espante o sonho, 

nem a sua interpretação. Respondeu Beltessazar, dizendo: SENHOR meu, seja o sonho contra 
os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. 
 

As coisas visíveis e invisíveis  
 
Cl 1:16 - Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e 

invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 
criado por ele e para ele. 
 

Cristo Soberano do Corpo Cósmico  
 

Hb 11:3 - Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de 
maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 
 

 Tronos, Soberanias, Principados, Potestades. 
 
Ef 1:20 - Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua 

direita nos céus.  
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Ef 1:21 - Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que 

se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro;  
 
 Cristo é o objetivo último da criação, tudo foi criado por Ele e para Ele, todos devem sua 

existência a Ele. Os heréticos estabeleciam rivalidade dos anjos caídos com Cristo. Não se 
trata de iguais, mas de Criador e criaturas rebeldes. 

 Criador  da Terra.  
 
2 Pd 3:5 - Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a 

antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste.  
 
Sl 102:25 - Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. 

   
Gn 1:9-12 
v.9 - E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção 

seca; e assim foi.  
v.10 -  E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e 
viu Deus que era bom. 

v.11 -  E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que 
dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi.  
v.12 - E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore 

frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.  
 

As Eras (período de tempo através dos quais a ordem criada existe) (AIONES) sig: Eras em 
Hebraico - ERA DA TERRA já criada 
 

Gn 1:1 - NO princípio criou Deus os céus e a terra. 
 
 O céu e a terra que agora existem  pela mesma palavra  

 
2 Pd 3:7 - Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como 
tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios.  – 

 
 ERA EM QUE CHEGOU A SER sem forma e vazia, mas não foi criada para ser um caos  
 

Is 45:18 - Porque assim diz o SENHOR que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e 
a fez; ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu sou o 
SENHOR e não há outro.  – 

 
 ERA EM QUE CRIOU, CHAMOU, e DISSE: HAJA. 
  

Gn 1:1 - NO princípio criou Deus os céus e a terra.  
Gn 1:24 - E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, répteis e 

feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi.  
Gn 1:27 - E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher 
os criou.   
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– os céus e a terra, a vida vegetal, vida animal v.21, vida humana v.27 

 
O Criador é o Herdeiro legítimo de tudo que foi criado.  
 

Hb 1:2 - A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 
 

 O Pai constituiu Herdeiro de tudo. Senhor tanto do céu como da terra,  
 
At 17:24 - O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, 

não habita em templos feitos por mãos de homens;  
 
 

At 17:29 - Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja 
semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens.  

    

3.  CRISTO O SUSTENTADOR:TODAS AS COISAS SUBSISTEM POR ELE 
 
Cl 1:17 - E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.   

 
Hb 1:1 - HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, –  

 
Ef 3:9 - E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos 

esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;   
 
Deus falou pelo Filho, o poder que há na fala de Deus. 

O Céu e a Terra agora existem pela mesma Palavra.   
 
2 Pd 3:7 - Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como 

tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. 
 
Sustentando todas as coisas pela Palavra do seu poder.  

 
Hb 1:3 - O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 

purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas; 
 
Jesus é a Palavra – O VERBO sig: logos no grego, é um titulo de Cristo. A palavra 

viva.  
 
Gn 15:1 - DEPOIS destas coisas veio a palavra do SENHOR a Abrão em visão, dizendo: Não 

temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.  
 

Gn 15:4 - E eis que veio a palavra do SENHOR a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro; 
mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro.  
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  Veio a Palavra: aquele que de tuas entranhas sair esse será o herdeiro. Jesus criou Isaque e 

o fez herdeiro nas entranhas de Abraão, disse o Senhor a Abraão. 
 
1 Sm 3:1 - E O JOVEM Samuel servia ao SENHOR perante Eli; e a palavra do SENHOR era de 

muita valia naqueles dias; não havia visão manifesta.  
 

1 Sm 3:4 - O SENHOR chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui.   
 
Jesus quem chamou e sustentou esse profeta que ungiu a Davi, Sua Palavra sustentou Israel, 

até que o ungido de Deus assumiu o trono e houve um  pacto com  o Rei  e foi estabelecido 
um trono que nos dá sustentação até hoje.  Veja o alcance de suas palavras. 
 

Outro exemplo da sustentação de sua palavra, foi com Rei Ezequias. (Is. 38:4-8)   
 
v.4 - Então veio a palavra do SENHOR a Isaías, dizendo:  

v.5 -  Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o SENHOR, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, 
e vi as tuas lágrimas; eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos.  
v.6 - E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti, e a esta cidade, e defenderei esta cidade. -  

v.7 - E isto te será da parte do SENHOR como sinal de que o SENHOR cumprirá esta palavra 
que falou.  
v.8 - Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de 

Acaz. Assim retrocedeu o sol os dez graus que já tinha declinado.  
 

Palavra que liberou saúde, acrescentou 15 anos, livrou do inimigo, defendeu uma cidade, 
retrocedeu o Sol, o  relógio do tempo em 10 graus. 
    

4. CRISTO O SENHOR, O CABEÇA, GOVERNADOR :TUDO FOI CRIADO PARA ELE  
 
Hb 1:2 - A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 

 
– Trono que subsiste pelos séculos em todas as medidas de tempo;       

    

Mt 11:27 - Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, 
senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar. 

 
– Cetro de Eqüidade   

 

Sl 110: 1-7  
 
v.1 - DISSE o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os 

teus inimigos por escabelo dos teus pés.  
v.2 - O SENHOR enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos 

teus inimigos.  
v.3 - O teu povo será mui voluntário no dia do teu poder; nos ornamentos de santidade, 
desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade.  
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v.4 - Jurou o SENHOR, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem 

de Melquisedeque.  
v.5 - O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira.  
v.6 - Julgará entre os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças de muitos 

países. 
v.7 - Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça.  

 
Sl. 45:6 
 O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o CETRO do teu reino é um cetro de eqüidade.   

 
 Reino é governo  
 

Tudo o que foi criado tem que se submeter a Ele  
 
Mt 28:18 - E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na 

terra.;  
 
1Cor 15:27 - Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que 

todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as 
coisas.  
 

1Cor 15:28 - E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho 
se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 

 
Deus entregou tudo ao Filho.   
 

Ef 1:20 - Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua 
direita nos céus. 
 

Hb 1:8 - Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro de 
eqüidade é o cetro do teu reino.  
 

Hb 1:14 - Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor 
daqueles que hão de herdar a salvação? 
 

Tudo foi feito para Ele – Ele é o Cabeça, ser cabeça é ser governo. Chefia, ofício de Senhor 
sobre todos os poderes do mal. 
A manifestação de seu direito de herdeiro, 

 
Hb 1:3 - O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 

purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas; 
   

O Pai é quem o colocou à SUA DIREITA NOS CÉUS ACIMA DE TODO principado, poder,  
potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século mais no vindouro.  
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Rm14:9 - Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser 

Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos.  
 
Fp 2:10 - Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na 

terra, e debaixo da terra,  
 

Fl 2:11 - E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o SENHOR, para glória de Deus Pai. 
 
A Revelação dEle  como Cabeça  

 
Fl 2:10 - Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na 
terra, e debaixo da terra,  

 
Cabeça sobre todo principado e potestade  
 

Cl 2:15 - E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou 
em si mesmo.   
  

Ef 6:12 - Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as 
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.  

 
O domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século como no vindouro. 

 
Ef 1:21 - Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que 
se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro;  

 
Ef 1:22 - E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como 
cabeça da igreja,  

 
 Sujeitou todas as coisas aos seus pés. 

 

Fp 3:21 - Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, 
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.  
 

 Aos que cremos e sobre todas as coisas o constituiu (termo jurídico do direito divino) como 
Cabeça da Igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo. Jesus subjugou 
seus inimigos e aniquilou Satanás. 

 
JESUS tem a chave da morte e do inferno . 
 

Ap 1:18 - E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E 
tenho as chaves da morte e do inferno.  

 
Jeová Elohim aquele que procurou os pecadores  
 



 8 

Cl 1:12 - Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na 

luz;  
 
Cl 1:14 - Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; 

  
 

 
Ele trouxe da potestade das trevas, transportou para o reino, o governo do seu 
Filho.  

1 Jo 5:20 - E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para 
conhecermos o que é verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus 
Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 

 
 Só o cabeça pode obrigar principados a fazer sua vontade e se submeterem. 
 

O Pai o constituiu cabeça  
 
Ef 1:22 - E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como 

cabeça da igreja, (remove este parágrafo) 
 
Cabeça de Tudo 

 
1 Cor 15:24 - Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando 

houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.  
 
1Cor 15:28 - E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho 

se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 
 
Cabeça da Igreja 

 
Ef 1:22 - E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como 
cabeça da igreja,   

 
Col 1:18 - E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os 
mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 

 
Cabeça do Homem 
 

1 Co 11:3 - Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a 
cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo. 
 

Deus Pai o Cabeça de Cristo  
 

1 Co 11:3 - Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a 
cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo. 
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Ef 1:20 - Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua 

direita nos céus. 
 
Foi Humilhado na terra – Será exaltado na terra  

 
Fp 2:9 - Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre 

todo o nome;  
 
Fp 2:11 - E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o SENHOR, para glória de Deus Pai. 

 
Depois de exaltado no céu e na terra Cristo entrega tudo a Deus Pai. 
 

1 Co 15:28 - E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho 
se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.;  
 

Is 11 -  O Seu governo milenar. 
 
É PRECISO CONHECER O MISTÉRIO DE CRISTO 
   
Ef 1:9 - Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que 
propusera em si mesmo,  

 
Ef 1:10 - De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos 

tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra;  
 
Ef 3:3 - Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos 

escrevi;  
 
Ef 3:4 - Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, 

              
 
CONCLUSÃO: A fonte de grande autoridade para quem busca intimidade com o Deus Filho, e 

receber essa revelação e experimentá-la diariamente pelo poder do Espírito Santo. 
 Vê-lo como Criador com a autoridade de Criador – Não existe nada que Ele não tenha 

feito 
 Vê-lo como Sustentador com a autoridade de Sustentador do que cria. 

Todas as coisas subsistem por Ele. 
 Vê-lo como Senhor e Cabeça com a autoridade de quem manda e governa sobre tudo o 

que foi criado. 
 Cria, sustenta e governa: pessoas, famílias, a Igreja, Nações, Povos. 

 

 
 
 


