
GI- IBCU – Colossenses (Saulo Tamburus) 
Aula 3 – Cl.1:24 a 2:5 
Introdução: 
Duas noticias me chamaram atenção nesta semana: 
- Na França estão testando em aeroportos um raio-x que desnuda a pessoa e consegue ver tudo 
que ela carrega inclusive dentro do corpo. Isso porque um dos últimos atentados terrorista 
descobriu-se que o homem bomba (mulçumano) usava um supositório explosivo, e não mais um 
cinto ou um colete como anteriormente. 
 
- No ultimo final de semana os lideres mulçumanos se reuniram em SP para traçar estratégias para 
conversão da America Latina ao Islã. 
 
O que vocês acham dessas noticias? 
Assustam? Por quê? 
 
Os mulçumanos estão certos ou errados? 
Por quê? 
 
O FIM justifica os MEIOS 
 
No que eles acreditam? Alá e Maomé 
Fazendo essas ações eles buscam o PARAISO.  
Quando alguém usa o nome de Alá e Maomé em vão eles matam. (Escritor Inglês) 
 
Não vamos questionar o erro doutrinário, mas é isso que eles acreditam, e dão a vida por isso. 
Fanatismo? Para nós SIM. Para eles apenas zelo pela Fé. 
 
Eu podia usar um exemplo pior... Um corintiano. Morrer pelo coríntians é o fim da picada. 
 
 
Por que usei esse exemplo? 
 
 
O TEXTO 
 
V 24. “Agora me alegro em meus  sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta 
das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja” 
 
... o que resta das aflições de Cristo... 
Paulo está dizendo que a obra de Deus foi incompleta? 
 
O que Paulo quis dizer com isso? 
 
Seria o aperfeiçoamento da obra salvifica e incompleta de Cristo? 
 
Não, os textos de Paulo descartam qualquer insinuação desse tipo. 
 
Vamos entender o que acontecia em Colossos. 
 
A cidade possuía: 
Judeus – que foram levados para lá por Antíoco III,  
Frigios – Povo da terra extremamente supersticioso. 
Colonos Gregos – tinham gosto pela Filosofia. 
 



Problema Teológico: 
- Multifacetado – aceitava desde o tradicionalismo judaico até as tendências filosóficas gregas tudo 
que fosse “divino” isso dava margem a um sincretismo religioso que estava conseguindo 
influencias aquela nova  Igreja, diminuindo Cristo ao exigir acréscimos à FÉ. (Carlos Osvaldo) 
 
Apareceram 4 elementos:  
Filosofismo – Uso de argumentos persuasivos. Dualismo de matéria e espírito. Ênfase em 
princípios elementares. 
Ataca a doutrina da iluminação. 
 
Legalismo – Circuncisão. Leia alimentares. Observância de dias especiais para culto ou devoção. 
Ataca as doutrinas de reconciliação e identificação com  Cristo. 
 
Misticismo – Autodegradação. Mortificação. Adoração a anjos.  
Ataca a doutrina da união dos crentes com Deus. 
 
Ascetismo – Abstinência sexual. Restrições alimentares. Restrições de contato. 
Ataca a doutrina da santificação. 
 
Essa mescla de idéias estava interferindo na vida dos novos convertidos. Por isso Paulo se esforça 
(agon – agonia – competição atlética). 
 
Paulo sofria porque não queria ver as igrejas sendo voltando “às coisas antigas” agora que 
conheciam a verdadeira salvação. 
 
Em que situações nós podemos sofrer? 
  

A) Por não conhecermos a vontade de Deus (Mc.8:33) 
B) Por não fazermos a vontade de Deus (Mc.14:66-68) 
C) Por fazermos a vontade de Deus 

(At.12:1-3 Preso e depois morto) 
Veja Pedro 
 Não conhecia (Mc.8:33) 
 Não fez (Mc.14:66-68 negou) 
 Fez (At.12:1-3 preso e depois morto) 
 
Mt.5:10-12, Tg.1:2-4 e 12, 2Tm.2:8 
A cruz revela que sem sofrimento não há glória 
A ressurreição garante que o sofrimento não é o fim. 
 
Se tudo acabasse na morte que adiantaria viver com sacrifício?  
 
Testemunha de Jeová. Para o incrédulo que morre a vida acaba e ponto. 
 
 
 
V25 – “Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de 
apresentar-lhes plenamente a palavra de DEUS.” 
 
Paulo assumiu as obras que Deus tinha preparado de antemão para andar nela (Ef.2:10) e para 
isso não faz se importava de sofrer por causa disso. 
 



O AT falava de um Messias que viria, e agora essa noticia virou realidade, não somente para os 
judeus, mas tb para os gentios. Porque Deus quis assim, porque os judeus o recusaram como 
Messias, (Jo.1:11) e Deus pelo seu divino amor estendeu a sua graça aos gentios (Jo.1:12) 
 
O recebimento da graça vem acompanhado de uma tremenda responsabilidade. 
 
Os judeus foram escolhidos para ser sacerdotes, isso é para anunciar a salvação.  
 
Como se recusaram a executar essa tarefa, ela foi transferida para nós. 
Nós fomos eleitos para sermos salvos, 
- não para nosso conforto (é obvio que a salvação nos trás conforto, segurança, alegria, etc. ...) 
- mas para ser sacerdotes, isto é cuidar de anunciar o evangelho ao mundo. Fomos chamados a 
trabalhar para Deus. (1Pe.2:9-10) 
 
Ilustração da conversão: 
Saída do jogo do Corintians, você tá no meio da torcida, naquele mar de gente, aí vc resolve 
voltar. Vc vai dar 2 passos e voltar 1. Todo mundo quer sair você quer entrar, vc pode conseguir, 
mas vai ser sofrido. Agora imagine se você alem de andar no sentido contrario colocar a camisa do 
Palmeiras. O Palmeirense vai sofrer, mas vai estar feliz porque sofreu pelo seu time. 
 
Isso que “alimentava” Paulo e que também deve ser nosso alimento.  
V26 e 27 - “26 o mistério esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a 
seus santos (separados) 27 A eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza 
desse mistério...” 
 
V28 – homem perfeito = maduro Fp.3:12-14 
 
O que esteve oculto por épocas e gerações? 
Qual mistério? 
Cristo. Diferente do mistério que os gnósticos propunham e que vamos ver na próxima aula. 
 
 
V2 “esforço-me (agon – agonizar – competição atlética)... para que alcancem pleno entendimento. 
 
Rm.11:11 veja mais uma motivação de Paulo para pregar aos gentios 
 
Aplicação pratica 
 
Eu conheço muito crente Bacalhau, ta cheio de sal para si mesmo, somente para se conservar, 
para seu conforto. 
 
Qdo vemos um mulçumano se matando pelo que acredita nós achamos um absurdo. 
- Não que concordo com a atitude 
- Não que concorde com a crença 
- mas ele se mata pelo que acredita. 
 
Nós vemos o nossos parentes, vizinhos, amigos de trabalho ir para o inferno e ficamos assistindo, 
temos medo de por a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. 
 
Isso é cômodo, não machuca, não traz sofrimento,   
 
Nós temos que desenvolver nossa salvação Fp.2:12 a 16 
 
 


