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A VIDA COM CRISTO

Adesivos no carro: 
Nas mãos de Deus e 
Coelho Playboy.

Perfil de cristão 
assumido “só” na 
Igreja.

A VIDA COM CRISTO

“Fazei, pois, morrer a vossa natureza 
terrena: prostituição, impureza, paixão 
lasciva, desejo maligno e a avareza, que é
idolatria;” (Colossenses 3:5) 

Por que avareza aparece nessa lista de 
pecados da área da sensualidade?
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A VIDA COM CRISTO
“Por estas coisas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da 

desobediência]. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós 
também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, 

despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, 
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do 
velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo 

homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a 
imagem daquele que o criou; no qual não pode haver grego 

nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, 
escravo, livre; porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, 
pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos 
afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de 

mansidão, de longanimidade.” (Colossenses 3:6-12 RA) 

É COMO UM “BANHO”.

A VIDA COM CRISTO

“Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos 
mutuamente, caso alguém tenha motivo de 
queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos 
perdoou, assim também perdoai vós;”
(Colossenses 3:13) 

E como foi que Ele nos perdoou?

Ficou com o ônus – ilustração das taças de 
champanhe.

A iniciativa é do ofendido, não do ofensor.

A VIDA COM CRISTO
“Me trata amanhã como tratei os outros hoje”.
“E, quando estiverdes orando, se tendes alguma 
coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai 
celestial vos perdoe as vossas ofensas.” (Marcos 
11:25) 
“e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
nós temos perdoado aos nossos devedores;”
(Mateus 6:12) 
Credor incompassivo – Lucas 7:41
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A VIDA COM CRISTO

“Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que 
é o vínculo da perfeição.” (Colossenses 3:14) 

Atitude e ação.

Música: “Pelo amor conhecido é o cristão”.

É?

A VIDA COM CRISTO
“Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, 
à qual, também, fostes chamados em um só
corpo; e sede agradecidos.” (Colossenses 3:15) 
Ilustração: rapaz do louvor; bilhete “Agora estou 
em paz” e citou esse versículo; namorada parou 
de falar; contexto é paz na Igreja.

A VIDA COM CRISTO
“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em 
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 
por ele graças a Deus Pai.” (Colossenses 3:17) 
Em seus passos o que faria Jesus?
No estacionamento da Igreja: a) lanterna do 
carro; b) palavrões.
Impacto da Palavra: Sentado no Jeep.
Impacto da Palavra: Sogro do Timão.
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O MURO É MEU

Meditações em 1 Reis 18


