
O CREDO  
 

O que é a profissão da fé? “É a minha adesão àquilo que nós, como Igreja,  

cremos” CIC 185. É a nossa fé em todas as três pessoas da Santíssima Trindade 

e como cada uma agiu e continua agindo na economia da salvação.  A «profissão 

de fé» ou o «Credo», é composta de 12 artigos, simbolizando os Doze apóstolos 

onde contém toda a fé da Igreja católica, transmitida desde o tempo dos 

Apóstolos, geração por geração até a nós (CIC 191). Rezando o credo 

lembramos as palavras do Apóstolo Paulo: Transmiti-vos em primeiro lugar o 

que eu também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as 

Escrituras; foi sepultado, e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras; 

apareceu a Cefas, e em seguida aos Doze. Depois apareceu a mais de 

quinhentos irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive (e alguns já 

são mortos); depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E, por 

último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo”. (I Cor 15,3-8).  

O credo é o resumo do “depósito da fé”, pois, tudo o que nós, como 

membros da Igreja, cremos, celebramos e ensinamos está contido em forma 

resumida no credo. Por isso quando uma pessoa entra na Igreja através do 

batismo recita o credo, toda vez que a Igreja se reúne reza-se o credo e é a 

marca do cristão, é o que nos distingue dos outros cristãos e até das outras 

religiões. O dia em que nós fomos batizados, nós professamos a nossa fé e 

quando é caso das crianças os pais e padrinhos professam em nome delas e na 

Igreja qualquer atividade assumir, ou qualquer sacramento receber renovamos 

a nossa profissão da fé. Por isso é importante entender e rezar com consciência 

cada artigo que professamos. 

Existem duas formas de credo:  

O credo na forma menor é chamado o símbolo1 ou o credo apostólico: é o 

resumo dos ensinos dos Apóstolos, Pedro e Paulo (1Cor 15,3-8) e é o mais 

antigo catecismo romano.  

E o credo na sua forma maior é posterior e é fruto dos Concílios ecumênicos, 

corrigindo algumas heresias, doutrinas erradas sobre a teologia trinitária e 

cristológica e por isso contém mais palavras e é chamado o credo Niceno-

Constantinopolitano. O Concílio de Nicéia (325) corrigindo a heresia do 

arianismo (que negava a divindade de Jesus e defendia que Cristo era apenas 

uma criatura do Pai e não Deus) definiu e acrescentou no credo: “Jesus é Deus 

de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, 

consubstancial ao Pai” e o Concílio de Constantinopla I (381) corrigindo a 

heresia do Macedonismo (que negava a divindade do Espírito Santo e defendia 

que o Espirito Santo é criatura do Pai e não Deus) definiu: o Espirito Santo 

procede do Pai e do Filho, e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho, e falou 

                                                             
1 Símbolos de Fé, pelo fato de significar a autenticidade do que se crê. A palavra grega Symbolon que 

significa a metade de um objeto quebrado, ao ter as partes juntadas, confirmavam a identidade do 

portador que trazia o complemento do Symbolon. (cf. CIC §188). 



pelos Profetas e por tanto é a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, é Deus  

e não criatura.  

Sempre o credo rezamos em primeira pessoa “Eu creio” e, “nós cremos” 

é a fé da Igreja confessada pelos bispos reunidos em Concílio ou, mais 

comumente, pela assembleia litúrgica dos crentes CIC 167.  

 

 

 

Credo apostólico Credo niceno-Constantinopolitano 
 

1.Creio em Deus, Pai todo poderoso, 

Criador do Céu e da Terra  

 

Creio em um só Deus, Pai Todo-

Poderoso, criador do céu e da terra, / de 

todas as coisas visíveis e invisíveis. 

2.E em Jesus Cristo, seu único Filho, 

nosso Senhor, 

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 

Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai 

antes de todos os séculos: Deus de Deus, 

luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus 

verdadeiro, / gerado, não criado, 

consubstancial ao Pai. / Por ele todas as 

coisas foram feitas. / E por nós, homens, 

e para nossa salvação, desceu dos céus: 

3.que foi concebido pelo poder do Espírito 

Santo; nasceu da Virgem Maria; 

e se encarnou pelo Espírito Santo, / no 

seio da Virgem Maria, e se fez homem. 

4.padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado; 

Também por nós foi crucificado sob 

Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado.  

5.desceu à mansão dos mortos; 

ressuscitou ao terceiro dia; 

Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as 

Escrituras, /  

6.subiu aos Céus; está sentado à direita 

de Deus Pai Todo poderoso,  

7. de onde há de vir a julgar os vivos e os 

mortos.  

 

e subiu aos céus, / onde está sentado à 

direita do Pai. E de novo há de vir, / em 

sua glória, / para julgar os vivos e os 

mortos; / e o seu reino não terá fim. 

8.Creio no Espírito Santo;  

 

Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá 

a vida, / e procede do Pai e do Filho; / e 

com o Pai e o Filho é adorado e 

glorificado: ele que falou pelos profetas 

9.Na santa Igreja Católica; na 

comunhão dos Santos; 

 

Creio na Igreja, una, santa, católica e 

apostólica 

10. Na remissão dos pecados; 

 

Professo um só batismo para remissão 

dos pecados. 

11. Na ressurreição da carne;  

12. na vida eterna. Amém 

 

E espero a ressurreição dos mortos / e a 

vida do mundo que há de vir. - Amém. 

 
 

CREIO EM DEUS PAI: Já vimos anteriormente que a nossa fé é baseada na 

Santíssima Trindade: Creio em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito 



Santo.  A primeira parte do Credo consiste em entender este grande mistério. 

Aonde podemos conhecer sobre Deus Pai?  

Todas as religiões e ciências procuraram saber de Deus: tem quem 

procurou na natureza (a filosofia), outros na ciência, outros na matemática etc. 

Mas Deus quis se revelar a um povo chamado “Israel” e o entendimento deste 

povo sobre Deus podemos ver na Bíblia, no Antigo Testamento. Estudaremos 

no mês de outubro e novembro sobre a Bíblia. O Deus de Israel, segundo a 

revelação da Sagrada Escritura, é o criador, é aquele que conduziu o povo de 

Deus ao longo da sua história, é aquele que se revelou à Abraão, Isaque e Jacó, 

é aquele que falou aos profetas, é aquele que é fiel nas suas promessas e em 

fim aquele que é presente e acompanha o percurso da história transformando-a 

para um bem maior. E para nós cristãos, quem nos revelou que este Deus de 

Israel é nosso Pai e somos filhos amados por ele é Jesus. Ele, o Filho, revelou 

o rosto do Pai. Quando um dos discípulos, Filipe, perguntou a Jesus: “mestre, 

mostra-nos o Pai e isso basta” Jesus lhe respondeu: “Quem me vê vê o Pai”(Jo 

14) 

Creio em Deus Pai, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, 

significa que além da criação das coisas e pessoas Deus criou os seres 

angélicos também. Para uma compreensão maior assistir a vídeo-aula sobre a 

hierarquia dos anjos explicada por Pe. Ricardo visitando o nosso cantinho 

catequético. 
 

CREIO EM JESUS CRISTO:  

E na segunda parte do credo professamos: creio em Jesus Cristo. Crer 

em Jesus é próprio do cristão e é fruto da acolhida de uma revelação. Como já 

falamos no primeiro dia da nossa formação, todos creem em Deus, mas não 

todos creem em Jesus Cristo, filho de Deus Pai, como a Segunda Pessoa da 

Santíssima Trindade.  

Acolher Jesus significa acolher todo o mistério de Jesus Cristo: o seu ser 

divino (Ele é Deus e por isso é eterno) e o seu ser humano pois, tudo foi criado 

nele e através dele e, para nos salvar veio ao encontro de nós assumindo a 

nossa condição humana e de consequência, acolher Jesus é acreditar e acolher 

Jesus no mistério do seu nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição.  

E o NT nos apresenta o nascimento de Jesus conforme o artigo do credo 

que diz assim: “nasceu da Virgem Maria”. Pela fé e pela revelação acreditamos 

que Maria foi a Mãe de Deus, e ela permaneceu virgem antes, durante e depois 

do parto. A devoção mariana assim faz parte da nossa fé e do nosso credo. 

Como estamos no mês de maio, mês dedicada à Nossa Senhora na próxima 

semana aprofundaremos sobre este assunto. 
 

CREIO NO ESPÍRITO SANTO: O Espírito Santo estava presente na criação (Gen 

1,1), o Espírito Santo desceu sobre Maria na vinda de Jesus ao mundo (Lc 1, 26-

38), o Espírito Santo desceu sobre Jesus antes de iniciar a sua missão no rio 

Jordão (Lc 3, 21-22), o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos no dia de 

Pentecostes (At 2, 1-13) e o mesmo Espírito Santo desce sobre cada batizado 



quando acolhe Jesus. O Espírito Santo que nos ensina a rezar e chamar “Deus 

– Pai”. Sem ele não podemos entender nada de Deus e das coisas de Deus. 

Jesus prometeu para nós antes de passar desta terra: “quando virá o Espírito ele 

permanecerá convosco e vos ensinará todas as coisas” (Jo 14,17.26). O Espírito 

Santo como desceu sobre a Virgem Maria no dia da Anunciação, em cada 

Eucaristia, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre o Pão e Vinho, Ele 

os transforma em Corpo e Sangue de Cristo ressuscitado. O Espírito que se 

move em nós e nos leva ao Pai. Por isso nós falamos no credo “creio no Espírito 

Santo”, pois Deus Espírito habita em nós.  

Lê:  Jo cap. 14 e 16; At. 2 8.  

CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA: O que significa “creio na Igreja”? Cremos 

que tudo o que a Igreja nos ensina provém dos ensinamentos de Jesus e dos 

Apóstolos, transmitido até a nós, geração em geração e é digno de fé e é para a 

nossa salvação e felicidade.  

Aqui é necessário a gente se lembrar que a Igreja tem duas fontes de 

onde deriva toda a Revelação: A Sagrada Escritura (a transmissão escrita) e a 

Tradição (a transmissão oral). Deus quis revelar-se através o AT, através o seu 

Filho Jesus e Ele a sua vez confiou aos seus Apóstolos. Eles nos transmitiram 

por via escrita e por via oral. Não tudo o que diz a respeito da Revelação está 

escrito, assim como dizia São João, o Evangelista: “Jesus fez ainda muitas 

outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro 

poderia conter os livros que se deveriam escrever” Jo 21, 25. Contudo, toda a 

Revelação da parte de Deus terminou com o último Apóstolo São João, o 

Evangelista (ano 100 d.C). Porém, a Igreja, membros do Corpo de Cristo, aos 

poucos que vai compreendendo tal mistério e na medida em que ela adentra no 

mistério, vai transmitindo aos seus fiéis, ensinando-lhes através do Magistério 

da Igreja2. Podemos dizer que os mesmo livros bíblicos e seus estudos 

chegaram até a nós graças aos Padres da Igreja, aos estudiosos bíblicos, aos 

mestres da vida espiritual que após de tantos anos de estudo, pesquisa, 

meditação e oração que transmitiram a nós. Ensina-nos a importantíssima 

Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que: “Para que o 

Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos 

deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo 

de Magistério” (DV, 7). 

Entramos na Igreja através o Batismo, na Igreja celebramos os 

sacramentos, na Igreja experimentamos o perdão dos pecados, na Igreja 

aprendamos como viver segundo a nossa consciência e segundo a Palavra 

de Deus e assim, vivendo em virtudes, servindo uns aos outros e, reunidos 

                                                             
2 Muitas pessoas costumam dizer: ‘Isso não está escrito na Bíblia e por isso não creio’, pois eles não sabem 

que a Revelação veio até a nós por estas duas Fontes, e que são necessárias para a compreensão da 

Revelação. Várias coisas na Igreja (como por exemplo a maneira de celebrar a Eucaristia, interpretar a 

doutrina cristã, a Palavra de Deus) aos poucos que a Igreja vai compreendendo e isso também depende do 

conhecimento, da cultura, do tempo e dos lugares. Mas o essencial da revelação nunca muda nem modifica.  



ao redor do altar da Palavra e da Eucaristia, junto com nossos pastores que 

caminhamos na fé, na esperança e na caridade.  
 

CREIO NA COMUNHÃO DOS SANTOS: Pelo Batismo todos nós somos irmãos em 

Cristo. Cristo veio salvar a todos e por isso todos os que ele ama são seus irmãos 

como também nossos irmãos. Como um corpo tem vários membros e cada 

membro tem uma função diferente, mas todos estão em comunhão criando 

vinculo de unidade assim em Cristo somos todos membros com funções 

diferentes, mas formamos um só corpo. Por isso a santidade e a virtude de uma 

pessoa são a santidade e virtude de toda a Igreja e os vícios e pecados de uma 

pessoa são vícios e pecados de toda a Igreja. Aí nasce também a consciência 

de pertencer a um corpo onde cada um tem seu compromisso de santificar todo 

o Corpo que é a Igreja. A comunhão dos Santos, além da comunhão entre nós 

batizados do mundo inteiro como Irmãos e membros do mesmo corpo, estende-

se para aqueles que viveram antes de nós e passaram para eternidade. Por isso 

nós rezamos pelos defuntos e acreditamos também que eles podem interceder 

por nós junto ao Pai (ver p.  ). 

Como Cristo é humano e divino a Igreja também é humana e divina e, a sua 

comunhão estende-se com todos os seus filhos que estão nas suas três 

dimensões: Igreja militante (Os fiéis que caminham no mundo), Igreja purgante 

(os fiéis que passaram desta vida, porém ainda esperam entrar na glória para 

contemplar o rosto de Deus) e igreja triunfante (os fiéis que estão nas bem-

aventuranças).    

Atividade: Ler 1 Coríntios cap.12,4-30.  
 

CREIO NA REMISSÃO DOS PECADOS: Jesus deu o poder de perdoar os pecados 

aos Apóstolos (Mt 28,20) e sucessivamente à Igreja. Por isso a única pessoa 

que neste mundo pode nos dizer: “te são perdoados os pecados” é a Igreja e isto 

é, através de seus sacerdotes, no sacramento da Confissão. Por isso é 

importante acorrer a este sacramento com frequência (ver p.   ). 
 

CREIO NA RESSURREIÇÃO:  Cremos que Jesus ressuscitou, por isso nós 

também ressurgiremos. Além da morte tem a vida e esta vida é eterna. Se ele 

nos prometeu, ele cumprirá a sua promessa. Ele disse antes de morrer: “Na casa 

de meu Pai há muitas moradas.... pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir 

e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, 

também vós estejais. (Jo14,2-3) A primeira catequese, o primeiro anuncio (em 

grego: Kerigma) feito pelos Apóstolos foi: “Cristo ressuscitou”. E todas as vezes 

que celebramos a Eucaristia celebramos a nossa vida eterna, antecipamos aqui 

na terra a nossa eternidade, pois, ele mesmo disse: “Quem comer deste Pão 

viverá eternamente” (Jo 6.51).   

 


