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Nossa missão é servir e honrar a 
Deus e, na Sua dependência, 

proclamar ao mundo Sua 
Verdade, integrar em Sua 

Família os que crêem, 
reproduzir neles o caráter de 
Jesus Cristo e equipá-los para 

Seu serviço. 



agora, porém, vos 
reconciliou no corpo da sua 

carne, mediante a sua 
morte, para apresentar-vos 

perante ele santos, 
inculpáveis e 

irrepreensíveis,  Cl 1.22 



Completa 



agora, me regozijo nos 
meus sofrimentos por vós; 
e preencho o que resta das 

aflições de Cristo, na 
minha carne, a favor do 

seu corpo, que é a igreja;  
Cl 1.24 



São eles servos de Cristo?  —
 estou fora de mim para falar 
desta forma — eu ainda mais: 

trabalhei muito mais, fui 
encarcerado mais vezes, fui 

açoitado mais severamente e 
exposto à morte repetidas vezes. 

2Co 11.23 



Esforça 



da qual me tornei ministro 
de acordo com a dispensação 
da parte de Deus, que me foi 
confiada a vosso favor, para 
dar pleno cumprimento à 

palavra de Deus:   
Cl 1.25 



para isso é que eu também 
me afadigo, esforçando-

me o mais possível, 
segundo a sua eficácia que 
opera eficientemente em 

mim.  
Cl 1.29 



1ª Expressão:  Servir a Deus significa 
ter implicações na vida pessoal 



Com você mesmo 



Portanto, já que vocês 
ressuscitaram com Cristo, 
procurem as coisas que 
são do alto, onde Cristo 

está assentado à direita de 
Deus.  

Cl 3.1 



Mantenham o 
pensamento nas 

coisas do alto, e não 
nas coisas terrenas.    

Cl 3.2 



Assim, façam morrer tudo o 
que pertence à natureza 

terrena de vocês: 
imoralidade sexual, 

impureza, paixão, desejos 
maus e a ganância, que é 

idolatria. Cl 3.5 



Nos seus relacionamento... 



2ª Expressão: Servir a Deus significa 
ter implicações na vida comunitária 



Revestimento 



Portanto, como povo 
escolhido de Deus, santo e 

amado, revistam-se de 
profunda compaixão, 
bondade, humildade, 
mansidão e paciência. 

Cl 3.12 



Mutualidade 



Suportar 



Suportem-se uns aos 
outros e perdoem as 

queixas que tiverem uns 
contra os outros. Perdoem 

como o Senhor lhes 
perdoou.  

Cl 3.13 



Amar 



Acima de tudo, 
porém, revistam-
se do amor, que é 

o elo perfeito.  
Cl 3.14 



Pacificação 



Rica habitação da Palavra 



Conclusão 



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.  Cl 3.17 



Tudo o que fizerem, 
façam de todo o 

coração, como para o 
Senhor, e não para os 

homens,  
Cl 3.23 



Nossa missão é servir e honrar 
a Deus e, na Sua dependência, 

proclamar ao mundo Sua 
Verdade, integrar em Sua 

Família os que crêem, 
reproduzir neles o caráter de 
Jesus Cristo e equipá-los para 

Seu serviço. 


