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Recaptulação 
Quero que saibam!! 

• A luta 

• O empenho 

• O propósito 

• O meio 

• A fonte 

• O zelo 

• O elogio 

Andai Nele 

• Enraizados 

• Edificados 

• Firmados na fé 

• Transbordando de gratidão 

Sinal de alerta!! 
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Sinal de alerta!! 
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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.  
Colossenses 2:9-10 

Lembre-se - O fundamento! 
Pessoa 

Obra 
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A Plenitude 
Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,  
Colossenses 1:19 

 

Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 
Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por 
intermédio de Jesus Cristo.  
João 1:16-17 

 

Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e 
para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou 
para a sua própria glória e virtude. 
Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, 
para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e 
fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.  
2 Pedro 1:3-4 
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Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em 
Laodicéia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. 
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em 
amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem 
plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 
Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente 
convincentes. 
Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e 
alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês 
têm em Cristo. 

Portanto, assim como vocês receberam a Cristo 
Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, 
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando 
de gratidão. 
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se 
fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e 
não em Cristo. 
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. 
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos 
humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da 
carne. 
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram 
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 
Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os 
vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, 
e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. 
Ele a removeu, pregando-a na cruz, 
e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, 
triunfando sobre eles na cruz. 

Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo 
que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade 

religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. 
Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, porém, encontra-se em 
Cristo. 
Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração 
de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas 
visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. 
Trata-se de alguém que não está unido à Cabeça, a partir da qual todo o corpo, 
sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por 
Deus.......   
Colossenses 2:1-23 

Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, 
procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus. 
Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. 
Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão 
manifestados com ele em glória. 
Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade 
sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. 
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na 
desobediência, 
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. 
Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e 
linguagem indecente no falar. 
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com 
suas práticas 
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do 
seu Criador. 
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, 
bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. 

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, 
revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 

Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. 
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados 
a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. 
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos 
outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com 
gratidão a Deus em seus corações. 
Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor 
Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 
Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. 
Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. 
Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. 
Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. 
Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os 
homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato 
de vocês temerem ao Senhor. 
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os 
homens, 
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, 
que vocês estão servindo.... 
Colossenses 3:1-25 

2 3 
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Nele também vocês foram circuncidados, não com uma 
circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão 
feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no 
batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no 
poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 
Quando vocês estavam mortos em pecados e na 
incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com 
Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, 
e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, 
e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, 
e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles 
um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.  
Colossenses 2:11-15 
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A questão da circuncisão 
A circuncisão tem valor se você obedece à lei; mas, se você desobedece à lei, 
a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. 
Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não 
serão eles considerados circuncidados? 
Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará 
você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. 
Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é 
meramente exterior e física. 
Não! Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, 
pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos 
homens, mas de Deus.  
Romanos 2:25-29 

Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, 
que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne,  
Filipenses 3:3 
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A questão do batismo 

Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos 
batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua 
morte? 
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por 
meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi 
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, 
também nós vivamos uma vida nova.  
Romanos 6:3-4 
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A questão da vida 

Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 
nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente 
ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que vivem na desobediência. 
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus 
desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza 
merecedores da ira. 
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor 
com que nos amou, 
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos 
mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos.  
Efésios 2:1-5 



Colossenses – UMA VIDA ALINHADA COM O SENHOR 
 

Fabio Grigorio 

A questão do perdão 

Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão 
dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus,  
Efésios 1:7 

 

Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei 
mais dos seus pecados".  
Hebreus 8:12 
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A questão da dívida 
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de 
inimizade, 
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo 
dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz,  
Efésios 2:14-15 

 

Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: 
"Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da 
Lei".  
Gálatas 3:10 

 

Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê.  
Romanos 10:4 
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A questão do triunfo de Cristo 

Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e 
fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, 
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo 
nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na 
que há de vir. 
Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como 
cabeça de todas as coisas para a igreja, 
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em 
toda e qualquer circunstância.  
Efésios 1:20-23 
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A obra de Cristo – completa!! 
MacArthur  apresenta a ideia: 

Salvação completa 

Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou 
juntamente com Cristo. 

Perdão completo 

Ele nos perdoou todas as transgressões, 
e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. 

Vitória completa 

Ele a removeu, pregando-a na cruz, 
e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando 
sobre eles na cruz.  
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Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que 
vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma 
festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos 
dias de sábado. 
Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, 
porém, encontra-se em Cristo. 
Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa 
humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o 
prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua 
mente carnal a torna orgulhosa. 
Trata-se de alguém que não está unido à Cabeça, a partir da 
qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e 
juntas, efetua o crescimento dado por Deus.  
Colossenses 2:16-19 
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Legalismo 

http://www.saber.teo.br/2011/12/legalismo-cristao-e-defesa-do-evangelho.html 

Uma posição doutrinária que enfatiza um sistema 
de regras e regulamentos para alcançar salvação 
e crescimento espiritual.  

Legalistas acreditam que é necessário ter uma 
aderência estrita e literal a essas regras e 
regulamentos.  

Tendência a se reduzir à fé cristã aos aspectos 
puramente materiais e formais das observâncias, 
práticas e obrigações eclesiásticas. 

Relativo à lei, pessoa que pugna pela 
observância da lei, isto é, briga, combate, 
batalha, luta pelo cumprimento da Lei da 
tradição imposta pelos homens 
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legalismo 

http://www.saber.teo.br/2011/12/legalismo-cristao-e-defesa-do-evangelho.html 

“seus ensinamentos não passam de regras 
ensinadas por homens” (Mt 15.9). 

Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto 
que purificou os seus corações pela fé. 
Então, por que agora vocês estão querendo tentar a 
Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem 
nós nem nossos antepassados conseguimos 
suportar?  
Atos 15:9-10 

O que entra pela boca não torna o homem ‘impuro’; 
mas o que sai de sua boca, isto o torna ‘impuro’ ".  
Mateus 15:11 

A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de 
Deus; não seremos piores se não comermos, nem 
melhores se comermos.  
1 Coríntios 8:8 

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. 
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem 
submeter novamente a um jugo de escravidão.  
Gálatas 5:1 
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legalismo 

http://www.saber.teo.br/2011/12/legalismo-cristao-e-defesa-do-evangelho.html 

Por que o legalismo é tão 
popular? 

“É porque dentro desse 
sistema, é possível 
medir nossa vida 

espiritual – e até nos 
vangloria dela!” 

Warren W. Wirsbe – Comentário Bíblico Expositivo, p. 169 
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http://ipbicara.wordpress.com/2013/03/26/graca-x-legalismo/ 
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A comida 

Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: "Ouçam-me todos e entendam 
isto: não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo ‘impuro’. Pelo contrário, o 
que sai do homem é que o torna ‘impuro’. 
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! " 
Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da 
parábola. 
"Será que vocês também não conseguem entender? ", perguntou-lhes Jesus. "Não percebem 
que nada que entre no homem pode torná-lo ‘impuro’? 
Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado". Ao dizer 
isto, Jesus declarou "puros" todos os alimentos. 
E continuou: "O que sai do homem é que o torna ‘impuro’. 
Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, 
os roubos, os homicídios, os adultérios,as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a 
inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 
Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem ‘impuro’ ".  
Marcos 7:14-23 
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As festas 

Os dias de festa faziam parte do calendário judaico de festa solenes tais como a 
Páscoa, o Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Também se ofereciam sacrifícios 
durante a Lua nova que corresponde ao primeiro dia do mês (Nm 28.11-14) 

 

Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que 
estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem 
ser escravizados por eles outra vez? 
Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos! 
Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.  
Gálatas 4:9-11 
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Adoração a anjos 

Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e 
só a ele preste culto’".  
Mateus 4:10 

A qual dos anjos Deus alguma vez disse: "Senta-te à minha direita, até que eu faça 
dos teus inimigos um estrado para os teus pés"? 
Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles 
que hão de herdar a salvação?  
Hebreus 1:13-14 

Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos 
pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. 
Mas ele me disse: "Não faça isso! Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e 
como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus! "  
Apocalipse 22:8-9 
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Misticismo 

é a busca para alcançar comunhão ou identidade consigo 
mesmo, lucidez ou consciência da realidade última, 
do divino, Verdade espiritual, ou Deus através da experiência 
direta, intuição ou insight; e a crença que tal experiência é 
uma fonte importante de conhecimento, entendimento 
e sabedoria. 

Exaltam a experiência em detrimento a Palavra 

 

 a realidade espiritual se conhece por fora do intelecto 
humano e dos sentidos naturais. 

 

 

http://www.sabertudo.net/misticismo-o-que-e-origem-significado-visao-geral.html 
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Crescimento que vem do céu 

Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por 
si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não 
permanecerem em mim. 
"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, 
esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.  
João 15:4-5 

Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a 
piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua 
própria glória e virtude.  
2 Pedro 1:3 

Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas 
impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam 
inoperantes e improdutivos.  
2 Pedro 1:8 
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Já que vocês morreram com Cristo para os princípios 
elementares deste mundo, por que é que vocês, 
então, como se ainda pertencessem a ele, se 
submetem a regras: 
"Não manuseie!" "Não prove!" "Não toque!"? 
Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo 
uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos 
humanos. 
Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, 
com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e 
severidade com o corpo, mas não têm valor algum 
para refrear os impulsos da carne.  
Colossenses 2:20-23 
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Fonte imagens - http://reformandome.blogspot.com.br/2012/09/o-orgulho-do-ascetismo.html 

Ascetismo  

•é uma filosofia de vida na qual são 
refreados os prazeres mundanos, onde 
se propõem a austeridade. 

•praticam uma renúncia ao mundo com 
objetivo de adquirir um alto intelecto e 
espírito, a fim de adquirirem também o 
perdão de Deus. 

•Entendem que é possível crescer 
espiritualmente simplesmente abstendo-
se de coisas, flagelando o próprio corpo 
e mortificando-se fisicamente. 
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Fonte imagens - http://reformandome.blogspot.com.br/2012/09/o-orgulho-do-ascetismo.html 

Ascetismo 

 

Ser cristão é muito mais 
quem você não é do que 

quem você é; é muito mais  
aquilo que você não pratica 

do que aquilo que você 
pratica.” 

Hernandes dias Lopes – Comentário de Colossenses, pg 153 



Colossenses – UMA VIDA ALINHADA COM O SENHOR 
 

Fabio Grigorio 

Aparência de santos 

"Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como 
os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de 
que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo 
verdadeiramente que eles já receberam sua plena 
recompensa. 
Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, 
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas 
apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no 
secreto, o recompensará".  
Mateus 6:16-18 
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Não adianta trabalhar 
somente o 

comportamento se não 
trabalhar o coração 
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A humildade autêntica 
nunca se aproxima dos 
outros com exigências e 

críticas. A falsa humildade 
sempre se trai pelo 

orgulho. 
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Tudo isto leva a um 
outro problema 
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O sincretismo religioso 

Filosofia Grega+Legalismo Judaico+Cristianismo 

http://www.catolicaonline.com.br/portal/noticias/palestra-sobre-sincretismo-religioso/ (imagem recortada) 
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O Ataque 

A heresia central que esses falsos 
mestres disseminavam era que 

Jesus Cristo, Sua obra e Sua 
doutrina não eram suficientes para 

a salvação. 
William Barclay – Filipenses, Colosenses, I y II Tesalonicenses 



Tenham todos 
um bom dia!!! 
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