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Recaptulação 

Os ataques à igreja 

• Legalismo 

•Ascetismo 

•Misciticismo 

•Gnosticismo 

• Judaísmo 
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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 



Colossenses – UMA VIDA ALINHADA COM O SENHOR 
 

Fabio Grigorio 

Uma vida alinhada com o Senhor 
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. 
Colossenses 3:1-4 

Cl 2.12-13 
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Uma vida alinhada com o Senhor – Cl 3 
Constatação Atitude esperada 
Vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto 

mantenham o pensamento nas coisas do alto 

Vocês morreram Façam morrer tudo o que pertence à natureza 
terrena de vocês 

Vocês já se despiram do velho homem e se 

revestiram do novo 

Abandonem todas estas coisas... 

as quais vocês praticaram no passado, quando 

costumavam viver nelas 

Vocês são povo escolhido de Deus Revistam-se 
Suportem-se 
Perdoem 

Vocês foram chamados a viver em paz Que a paz de Cristo seja o juiz em seus 
corações 

Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em 
nome do Senhor Jesus... 
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Cristo assentado à direita do Pai 

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.  
Colossenses 3:1-2 

Mas de agora em diante o Filho do homem estará assentado à direita do Deus Todo-
poderoso".  
Lucas 22:69 

Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus.  
Marcos 16:19 

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.  
Efésios 1:20-21 
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Mortos 

Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida 
com Cristo em Deus. (3.3) 

 

Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.  
Romanos 6:8 

Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos 
libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do 
Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita.  
Romanos 7:6 
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Escondida em Cristo 

Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida 
com Cristo em Deus. (3.3) 

 

"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte.  
Mateus 5:14 

 

Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não 
podem permanecer ocultas.  
1 Timóteo 5:25 
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Cristo é a nossa vida 
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também 
serão manifestados com ele em glória. (3.4) 

porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.  
Filipenses 1:21 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não 
ser por mim.  
João 14:6 

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 2:4-5 

O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a 
tenham plenamente.  
João 10:10 
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http://blogs.atrapalo.com.br/horadorecreio/files/2011/08/lazer-urbano_atividades.jpg 

O que é a sua vida? 
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Quando Ele se manifestar 

Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também 
serão manifestados com ele em glória. (3.4) 

 

Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível 
coroa da glória.  
1 Pedro 5:4 

 

Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, 
tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua 
vinda.  
1 João 2:28 
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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.  
Colossenses 3:5-17 



Colossenses – UMA VIDA ALINHADA COM O SENHOR 
 

Fabio Grigorio 

Uma vida alinhada com o Senhor 
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. 
Colossenses 3:1-4 

Cl 2.12-13 
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Ação 

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.  
Colossenses 3:5-8 
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Livre-se 

Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem 
indecente no falar. (3.8) 

 

Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta,  
Hebreus 12:1 

Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem 
humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.  
Tiago 1:21 

Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de 
maledicência.  
1 Pedro 2:1 
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Novas vestes 

e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu 
Criador (3.10) 

Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram 
para crucificá-lo.  
Mateus 27:31 

Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, 
pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores 
deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 
Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, 
depois de terem feito tudo. 
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça 
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.  
Efésios 6:11-15 

Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da 
esperança da salvação.  
1 Tessalonicenses 5:8 

Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos 
da carne.  
Romanos 13:14 
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À sua imagem 

e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em 
conhecimento, à imagem do seu Criador (3.10) 

 

E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do 
Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com 
glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.  
2 Coríntios 3:18 
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Mudança de vida 
Despojar – velho  homem Revestir – Novo homem 

 tudo o que pertence à natureza terrena de 
vocês:  
 
imoralidade sexual, 
Impureza 
Paixão 
desejos maus e a 
ganância, que é idolatria 
 
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 

revistam-se de 
                                         
profunda compaixão,                                          
bondade,                                          
humildade,                                           
mansidão e                                          
paciência. 
revistam-se do amor,  
Suportem-se uns aos outros  
perdoem as queixas que tiverem uns contra os 
outros 
sejam agradecidos 
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo;  
ensinem e  
aconselhem-se  
e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais  
 
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 
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“A santificação é a conformidade 
progressiva à imagem de Cristo 

aqui e agora; a glória é a 
conformidade perfeita à imagem de 

Cristo lá e então, Santificação é 
glória começada; glória é a 
santificação completada.” 

F. F. Bruce  
citação do livro – Colossenses – Hernandes Dias Lopes 
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Rompendo Barreiras 

Onde não há grego, nem judeu, 

circuncisão, nem incircuncisão, 

bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo 

é tudo em todos. 
Colossenses 3:11 

raciais 

religiosas culturais 

Sociais 
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Rompendo Barreiras 

Então Pedro começou a falar: "Agora percebo 
verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com 
parcialidade,  
Atos 10:34 

 

Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga 
imparcialmente as obras de cada um, portem-se com 
temor durante a jornada terrena de vocês.  
1 Pedro 1:17 
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CRISTO – tudo em todos!!! 
Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo 
ou livre; mas Cristo é tudo em todos.  Colossenses 3:11 

Ele é o Filho amado (1.13) 

Ele é a imagem do Deus invisível (1.15) 

Ele é o primogênito de toda a criação (1.15) 

Ele é o eterno, onipotente criador (1.16) 

Ele é o cabeça da Igreja (1.18) 

Ele é o nosso redentor (1.14) 

Ele é a esperança da glória (1.27) 

Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento (2.3) 

Ele é a plenitude de Deus (2.9) 

Ele é tudo em todos (3.11) 
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Suportar 

Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns 
contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. (3.13) 

Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, 
suportando uns aos outros com amor.  
Efésios 4:2 

Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela 
perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e 
tribulações que vocês estão suportando.  
2 Tessalonicenses 1:4 
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Perdão 
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. 
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. (3.13) 

Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou 
juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões,  
Colossenses 2:13 

"Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro, cinqüenta. 
Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará 
mais? " 
Simão respondeu: "Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior". "Você julgou bem", 
disse Jesus.  
Lucas 7:41-43 

Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará 
juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?  
Romanos 8:32 

"O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: ‘Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo’. 
O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.  
Mateus 18:26-27 

Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: "Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu 
irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? " 
Jesus respondeu: "Eu lhe digo: não até sete, mas até setenta vezes sete.  
Mateus 18:21-22 (outra palavra grega) 
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O amor (elo – vínculo) 
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.  
Colossenses 3:14 

 

Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo 
da paz.  
Efésios 4:3 

 

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 2:19 



Colossenses – UMA VIDA ALINHADA COM O SENHOR 
 

Fabio Grigorio 

Paz  
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.  
Colossenses 3:15 

 

Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.  
1 Pedro 3:11 

O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja 
com todos vocês.  
2 Tessalonicenses 3:16 

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso 
coração, nem se atemorize.  
João 14:27 

Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de 
separação que estava no meio,  
Efésios 2:14 
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Tratando do corpo 

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.  
Colossenses 3:15 

 

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 2:19 

 

até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.  
Efésios 4:13 
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Há várias questões pontuadas por Paulo que 
nos foram dadas ou estabelecidas que agora 

devem ser buscadas, preservadas, 
desenvolvidas ou mesmo praticadas 

 

 

Salvação       Santidade        Paz        Amor         
Perdão         Nova vida 
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Alinhando com o Senhor 
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.  
Colossenses 3:16 

 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção 
e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra.  
2 Timóteo 3:16-17 

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas 
forças. 
Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, 
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.  
Deuteronômio 6:5-7 
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A fim de purificar os atos, é 
preciso antes purificar a 

mente e o coração 
Warren Wiersbe  

Comentário Bíblico Expositivo, 176 



Tenham todos 
um bom dia!!! 
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Heresias de Colossos: 
Gnosticismo 

•o gnosticismo é um sistema filosófico e religioso que ensina que o conhecimento, 
melhor do que a fé é a chave da salvação.  

•tinham aversão por aquilo que é terreno e material.  

•Os gnósticos acreditavam que na natureza humana há o princípio do dualismo, isto 
é, que o espírito e o corpo - duas entidades separadas - são opostos. Para eles,o 
pecado habitava somente na carne, tornando-a totalmente má. O corpo podia fazer 
tudo o que lhe agradasse, vivendo nos prazeres da carne. O espírito era 
totalmente bom. 

http://blogdojeffersontavares.blogspot.com.br/2012/03/o-que-e-gnosticismo.html 

•Os gnósticos não priorizavam apenas o “conhecimento”, mas a mortificação da carne, o que os dificultava a crer 
que Deus veio em carne por Jesus Cristo. 

•pretendiam um conhecimento esotérico ou secreto e este conhecimento só era alcançado pelos espirituais.  

•Não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo, mas negavam Sua supremacia e suficiência. 

•Ofereciam um caminho para chegar à salvação à parte do sacrifício de Cristo. 

•Jesus não passava de uma de muitas emanações (origem, derivação) divinas. 
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Heresias de Colossos: 

Arianismo 

•O arianismo foi uma visão Cristológica sustentada pelos seguidores 
de Arius, presbítero de Alexandria nos primeiros tempos da Igreja 
Primitiva. 

•Na visão do sacerdote alexandrino Ário, o messias deveria ser 
encarado como um ser criado por Deus que não possuía uma origem 
divina e nem seria dotado de vida eterna. 

•Negavam a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, 
que os igualasse, fazendo do Cristo pré-existente uma criatura, 
embora a primeira e mais excelsa de todas, que encarnara em Jesus 
de Nazaré.  

•Jesus então, seria subordinado a Deus, e não o próprio Deus.  

•Segundo Ário só existe um Deus e Jesus é seu filho e não o próprio.  

 

Ário - Bispo de Alexandria 

http://mantenedordafe.org/blog/?p=13849 


