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Colossenses 3 (ARA)

1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo
vive, assentado à direita de Deus.
2 Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra;
3 porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus.
4 Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele,
em glória.
5 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo
maligno e a avareza, que é idolatria;
6 por estas coisas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da desobediência].
7 Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas.
8 Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar.
9 Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos
10 e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem
daquele que o criou;
11 no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo,
livre; porém Cristo é tudo em todos.
12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de
bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
13 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;
14 acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só
corpo; e sede agradecidos.
16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda
a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso
coração.
17 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.
INTRODUÇÃO
Seguimos a série “REFORMATAR”. Vimos no 1º domingo quais são os “SINAIS DE ALERTA” que
mostram que é hora de (Re)formatar (quando você exclui todos os dados de um dispositivo e o
restaura ao padrão de fábrica) nosso smartphones e nossas vidas. Quando há vírus no aparelho
(pecado) ou a senha de acesso é esquecida (não encontramos o perdão, a paz, a vida, como falar
com Deus). Mas a conclusão que chegamos, sempre que conhecemos mais um pouco sobre Deus, é
que precisamos reformatar nossa vida.
Uma coisa que logo descobrimos no processo de (Re)formatar é que precisamos DELETAR
programas e arquivos (disposição interior de se render a Cristo. Apagar determinadas coisas na vida
é dizer não ao pecado. O que só é possível quando vivemos a caminhada com o Senhor!).

O próximo passo é REINSTALAR, um processo lento e manual. Porque a reinstalação automática
baixaria aplicativos que travavam o celular. A configuração manual lembra-nos a necessidade de
revisão de vida. Quais são os aplicativos que eu realmente preciso? É preciso ser seletivo e dizer
SIM a Deus, e reencontrar o prazer nas coisas que Deus estabelece como centrais. O “eu” antigo
está corrompido e não é mais uma opção!
Você está pronto pra seguir com o processo de (Re)formatar? Deletar e Reinstalar? Para isso dar
certo precisamos caminhar com Deus e uns com os outros. Ou cometeremos os mesmos erros.
Vamos seguir? Vem com a gente!
ENTENDENDO O TEXTO
Paulo escreve a carta aos Colossenses provavelmente da prisão. A cidade tinha sido importante no
passado. Pois ficava no caminho comercial que seguia pra Pérgamo e Sardes. Mas quando Roma
constroi uma nova estrada até Pérgamo, deixa de lado Colosso, que perde sua importância. O
crescimento das cidades vizinhas de Éfeso e Laodiceia piorou sua decadência. Foi exatamente nesse
contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta a igreja.
A maior parte dos crentes da igreja eram originalmente gentios, apesar de numerosa e influente
população judaica ali. Por isso a epístola combate o gnosticismo e suas “vãs sutilezas”(2.8), embora
não fique muito claro as crenças gnósticas predominantes em Colossos. Mas, ao que parece, a
cidade vivia sua decadência moral e econômica. E a igreja acaba acompanhando o movimento de
queda da sociedade ao redor (algo semelhante a nossos dias). E o gnosticismo estava levando os
cristãos a viver uma mistura de valores e fé, afastando-se cada vez mais do Evangelho. E, no capítulo
3, Paulo chama a igreja a se perceber, e ver que a vida nova em Cristo deve ser muito diferente da
velha. Não são apenas valores que mudam, mas toda uma vida. Essa não é uma avaliação subjetiva.
Através de indicações claras e objetivas Paulo mostra a igreja, e a nós, que não devemos tolerar
velhos hábitos em nossa vida, ou isso indicará que estamos bem longe de Cristo! Vamos caminhar no
texto!
V.1-4 “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde
Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra;
porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é
a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória”.
Paulo lembra que fomos ressuscitados com Cristo. Não podemos esquecer. E por isso devemos
colocar o foco da vida e pensamentos nas coisas do Reino (aqui não é nossa pátria!). E morrer para
as coisas terrenas, seus prazeres, tentações, valores, etc. Isso significa entender a posição de valor e
prioridade de todas as coisas em nossa vida. A razão de nossa vida está Nele.
Vs.5-11 “Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo
maligno e a avareza, que é idolatria; 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.”.
Agora, unidos com Cristo, temos condição de fazer o que nos cabe “Fazei morrer a natureza
terrena”. É a nossa luta diária. Enquanto caminhamos com Cristo dia a dia, matamos velhos apetites.
Já não os alimentamos mais. E são tantos… Para que tais ações não nos caracterizem mais. E não é

algo pequeno, pois “por estas coisas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da desobediência]”!
Paulo traz a imagem da roupa que nos identifica exteriormente. Fomos salvos em Cristo, purificados
no Seu Sangue, mas há pecados que tentam nos manchar e se fazer centrais. Mas somos definidos
por ser plenamente Dele!
Vs.12-17 “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia,
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 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; acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só corpo; e
sede agradecidos. Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instrui-vos e aconselhai-vos
mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com
gratidão, em vosso coração. 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”.
Em oposição. Paulo nos convida a usar as “roupas certas”: ternos afetos de misericórdia, bondade,
humildade, mansidão, longanimidade”, etc. É uma decisão diárias de acordar e tomar esse tipo de
atitude. E fazer dele a nossa marca. Não é fácil, pois não queremos abandonar práticas conhecidas e
que parecem nos satisfazer(revidar na mesma moeda, vingar-se, sabotar, ter rancor), mesmo que
destruam tudo ao nosso redor. A maneira como vivemos o tempo conturbado de eleições tão
polarizados é um retrato disso. E o vs.13 parece ter sido escrito sob medida para esse momento.
Precisamos, como cristãos, lembrar que há algo maior que nos une. Se há diferenças, e sempre
existirão, devemos lembrar que Cristo é um elo maior. Porque nos une com “o amor, ...o vínculo da
perfeição”.
E Paulo encerra apresentando um princípio fundamental a vida cristã. E nos lembra que tudo o que
fazemos deve ser feito em nome de Jesus. Ou seja, conduzido e embasado por Ele. Como se
perguntássemos sempre: O que Jesus faria? Não pra satisfazer nossos planos e desejos. Não
seguimos listas de regras e proibições, mas seguimos Cristo. A vida no Reino é vivida plenamente
para o REI. É esse tipo de programas que precisamos REINSTALAR.
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
DELETAR e REINSTALAR: Sendo objetivo. Acho que Paulo nos apresenta uma lista não pra a
usarmos de maneira legalista. Como juízes nossos e dos outros, com uma legislação para apontar
erros. Penso mais como um convite a enxergar a si mesmo. A olhar no espelho e perceber o que a
correria da vida e as urgências de nossos anseios nos impedem. Como se Paulo dissesse a Igreja:
Venha ver como realmente as coisas estão em sua vida! E nos lembramos que temos sido
impacientes e grosseiros com as pessoas que mais amamos, indiferentes a nossas maiores paixões
(incluindo o próprio Cristo), negativos e desanimados nos dias ensolarados. E quando abrirmos os
olhos talvez já tenhamos percorrido mais chão nessa estrada sombria do que somos capazes de
voltar. E ficamos perdidos sem saber nem mesmo qual é o caminho de volta!
Paulo nos ajuda a perceber como dar passos de volta pra casa do Pai, como voltar aos braços de
Jesus. Mude a maneira de pensar e reagir ao mundo e as pessoas. Comece com passos pequenos
mas não deixe de se exercitar pra fazer morrer a “natureza terrena”. Mas não é sobre listas e sim
sobre caminhar com Cristo. Viver com Ele e pra Ele. Deletar o que não faz parte da caminhada pra
reinstalar coisas que perdemos no caminho, deixando apenas o essencial.
CONCLUSÃO

Você já teve a experiencia de ter que (Re)formatar seu smartphone? Descobri que apesar de ser
difícil DELETAR alguns programas. Ou ser seletivo na hora de REINSTALAR. Tudo isso é um bênção.
Deus nos deu o dom do LIMITE. Não podemos fazer tudo o que queremos. Nem ser tudo que
desejamos. Mas começo a descobrir, na minha caminhada com Deus, que fazer o que Ele deseja e
ser quem Ele planejou é muito melhor. Eu nem me lembro de muitos programas que sofri pra
deletar/não reinstalar. Eles não fazem falta! Mas eu os queria. Da mesma forma não lembro de
muitos pecados que já superei. O que me dá força pra superar os que ainda travo grandes lutas pra
vencer. Sei que em breve nem me lembrarei deles. Porque não deveriam estar ali. Tenho tentado
seguir o plano do fabricante. Rendendo minha vida a Ele e me alegrando com os limites que me
impedem de ir além do que deveria!
DESAFIO
Liste seus três principais limites e busque encaixar sua vida aos limites que Deus lhe deu!

