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COLOSSENSES

� “Eis que estou à porta 
e bato; se alguém 
ouvir a minha voz e 
abrir a porta, entrarei 
em sua casa e cearei 
com ele, e ele, 
comigo.” (Apocalipse 
3:20) 

COLOSSENSES

“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por 
vontade de Deus, e o irmão Timóteo, 

aos santos e fiéis irmãos em Cristo que 
se encontram em Colossos, graça e 
paz a vós outros, da parte de Deus, 

nosso Pai.” (Colossenses 1:1-2) 

Por que orar?

“Damos sempre graças a Deus, Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos 

por vós,” (Colossenses 1:3) 
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Por que orar?

Um pedido para Salomão (1 Reis 3:5ss)�

“Se me pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei.” (João 14:14)�

Por que orar pelos outros?

“Quanto a mim, longe de mim que eu 
peque contra o SENHOR, deixando 
de orar por vós; antes, vos 
ensinarei o caminho bom e direito.”
(1 Samuel 12:23)����

Orar por filhos enquanto dormem.

BOA FAMA

“Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus 
e do amor que tendes para com todos os santos;”

(Colossenses 1:4) 

“Quem dizem os homens que eu sou? (Mc 8:27) 
Quem dizem as pessoas por aí que eu (Xyko) sou?

Quem dizem as pessoas por aí que você é?
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FÉ, AMOR E ESPERANÇA
“Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus 
e do amor que tendes para com todos os santos; 
por causa da esperança que vos está preservada 
nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da 

verdade do evangelho,” (Colossenses 1:4-5) 

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o 
amor, estes três; porém o maior destes é o amor.”

(1 Coríntios 13:13) 

BANCO CAIPIRA
Fé – ponto de ônibus.

Esperança – ponto de ônibus.
Amor – nem mais, nem menos.

EPAFRAS

“Segundo fostes instruídos por Epafras, nosso 

amado conservo e, quanto a vós outros, fiel 

ministro de Cristo,” (Colossenses 1:7) 

EPAFRAS (Encantador) � Cristão de Colossos, 

companheiro de Paulo na prisão (Col 1:4; Col 4:12; Fm 
1:23). 

A MOLDURA E A TELA

“Por esta razão, também nós, desde o dia em que 
o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de 

pedir que transbordeis de pleno conhecimento da 
sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 

espiritual; a fim de viverdes de modo digno do 
Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em 

toda boa obra e crescendo no pleno 
conhecimento de Deus;” (Colossenses 1:9-10) 

Conhecimento.

Vivência.

Frutos.
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