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COLOSSENSSES 2:4-23

“Portanto, sede vós perfeitos como 
perfeito é o vosso Pai celeste.”

(Mateus 5:48) 

Uma questUma questãão filoso filosóóficafica

Deus não é perfeito.
Natureza, casamento, 
maturidade.

 Perfeição é maturidade. 
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MATURIDADE

 “Não que eu o tenha já recebido ou tenha já
obtido a perfeição; mas prossigo para 
conquistar aquilo para o que também fui 
conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a 
mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma 
coisa faço: esquecendo-me das coisas que 
para trás ficam e avançando para as que diante 
de mim estão, prossigo para o alvo, para o 
prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus.” (Filipenses 3:12-14) 

 Perfeição = maturidade.
 Maturidade e tempo de vida.

Col 2:9-10

 “Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a 
plenitude da Divindade. Também, nele, estais 
aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo 
principado e potestade.” (Colossenses 2:9-10) 

 Cristo é o nosso aperfeiçoador.
 Como obter maturidade espiritual?
 “Esquecendo-me das coisas que para trás 

ficam, prossigo ...”.

HERESIAS

FALSO OU VERDADEIRO?
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HERESIAS

Toda heresia é contra a 
pessoa de Jesus como o 
Cristo.

Exemplo: espiritismo.
 Ilustração: meu ex-discípulo.

HERESIAS
“Quem é o mentiroso, senão aquele 

que nega que Jesus é o Cristo? 
Este é o anticristo, o que nega o Pai 
e o Filho. Todo aquele que nega o 
Filho, esse não tem o Pai; aquele 

que confessa o Filho tem 
igualmente o Pai.” (1 João 2:22-23) 

HERESIAS
“Amados, não deis crédito a qualquer espírito; 

antes, provai os espíritos se procedem de Deus, 
porque muitos falsos profetas têm saído pelo 

mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus: 
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio 

em carne é de Deus; e todo espírito que não 
confessa a Jesus não procede de Deus; pelo 

contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito 
do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, 

já está no mundo.” (1 João 4:1-3) 
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HERESIAS
“E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo.” (Mateus 

3:17) 
“A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao 

deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de 
jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. 
Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se 

és Filho de Deus, manda que estas pedras se 
transformem em pães.” (Mateus 4:1-3) 

GNOSTICISMO
“A salvação vem pelo conhecimento”

“Assim digo para que ninguém vos engane com 
raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao 

corpo, contudo, em espírito, estou convosco, 
alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a 

firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes 
Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele 

radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como 
fostes instruídos, crescendo em ações de graças.”

(Colossenses 2:4-7) 

FILOSOFIA
Ilustração: “O Mundo de Sofia”.

“Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs 
sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos 

do mundo e não segundo Cristo; porquanto, nele, habita, 
corporalmente, toda a plenitude da Divindade. Também, nele, estais 
aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, 
também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no 

despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo 
sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente 

fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o 
ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos 
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos 
deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos;”

(Colossenses 2:8-13) 
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LEGALISMO
“tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra 

nós e que constava de ordenanças, o qual nos era 
prejudicial, removeu- o inteiramente, encravando-o na 
cruz; e, despojando os principados e as potestades, 

publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles 
na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida 

e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, 
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que 

haviam de vir; porém o corpo é de Cristo.”
(Colossenses 2:14-17) 

MISTICISMO

“Ninguém se faça árbitro contra vós outros, 
pretextando humildade e culto dos anjos, 

baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo 
algum, na sua mente carnal, e não retendo a 
cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem 

vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o 
crescimento que procede de Deus.”

(Colossenses 2:18-19) 

ASCETISMO
“Se morrestes com Cristo para os rudimentos 

do mundo, por que, como se vivêsseis no mundo, 
vos sujeitais a ordenanças: não manuseies isto, 

não proves aquilo, não toques aquiloutro, 
segundo os preceitos e doutrinas dos homens? 

Pois que todas estas coisas, com o uso, se 
destroem. Tais coisas, com efeito, têm 

aparência de sabedoria, como culto de si 
mesmo, e de falsa humildade, e de rigor 

ascético; todavia, não têm valor algum contra a 
sensualidade.” (Colossenses 2:20-23) 
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TOLERÂNCIA

 “Respondeu-lhes 
Jesus: Errais, não 
conhecendo as 
Escrituras nem o 
poder de Deus.”
(Mateus 22:29) 

 Ilustração: Igreja 
pentecostal em 
Sousas.

 Fariseu é o melhor 
representante da 
religião.

http://xykomotta.blogspot.com

“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de 
todo o teu coração, de toda a tua 
alma, de todo o teu entendimento e de 
toda a tua força. O segundo é: 
Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Não há outro mandamento 
maior do que estes.” (Marcos 12:30-
31) 


