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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.
INTRODUÇÃO
Encerramos a série “REFORMATAR”. Sua vida está FORMATADA? Vamos fechar falando sobre
BACKUP. Existem muitas coisas importantes e urgentes na nossas vidas. Mas será que temos clareza
do que é realmente importante? Daquilo que vale a pena ser guardado? É só pensar onde temos
investido nosso coração, nosso tempo e dinheiro. Então, descobrimos o que, na prática, tem sido
importante pra nós. É hora de salvar apenas o que importa. Você está pronto? Então: Vem com a
gente!
ENTENDENDO O TEXTO
A Bíblia A Mensagem diz: “1-2 Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da
ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não
fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para
cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da
perspectiva dele. 3 A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real — ainda que invisível
aos espectadores — com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês”. Paulo inicia o capítulo colocando em
cheque nossa certeza de salvação, de vida com Cristo. Questões práticas do dia a dia devem revelar
os tesouros escondidos em nosso coração quando passamos a viver uma relação viva com Jesus
Cristo ressurreto! Vamos caminhar no texto!
V.1-3“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.”.
“se fostes ressuscitados juntamente com Cristo”. Isso é verdade na sua vida?! Paulo nos leva a
pensar sobre as evidências da verdadeira conversão. Será que elas estão em nós. São visíveis em
nossa vida? E aponta que há uma estreita conexão entre o que cremos e o que praticamos. Não pode
existir um abismo entre fé e prática, discurso e vida. Crer em Cristo, é viver Cristo no dia a dia.
Será que tenho colocado como centro da vida coisas opostas a Deus? Ou que competem com meu
tempo e coração o lugar que deveria ser só Dele? Busquem as coisas lá do alto! Porque é onde Cristo
está.E nossa vida está Nele. A vida e a esperança estão Nele. A razão de nossa vida está Nele.
Ninguém pode ressuscitar com Cristo, se primeiro não morrer com ele. A morte precede a
ressurreição. A ideia é simples: A verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação
com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Qualquer coisa diferente disso é uma falsa fé (Fake
News).

O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
BACKUP: É natural, com o passar dos anos, acumular coisas. Acontece, em nossa casa, celular e em
nosso coração. É duro admitir que minha vida precisa passar por uma (Re) FORMATAÇÃO. Mas a
FORMATAÇÃO perde o sentido quando quero guardar tudo. O BACKUP é apenas do que é essencial.
Guardar tudo que me faz mal, não altera minha caminhada. A (Re) FORMATAÇÃO será inútil. Quero
te desafiar a viver a vida com Cristo. Salve o que importa. Pois tentar salvar tudo (não abandonar
nada) é escolher se perder por inteiro. Em outras palavras: Cristo, e só Ele, é a resposta para a alma
perdida. Nós morremos com Cristo (3.3a). Cristo não apenas morreu por nós (substituição), mas nós
também morremos com Ele (identificação).
CONCLUSÃO
Na cruz Cristo não apenas pagou a nossa dívida com Sua morte, mas também quebrou o poder do
pecado em nossa vida. O apóstolo pergunta: “Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele
morremos?” (Rm 6.2). A morte desliga o morto dos interesses deste mundo. Na morte com Cristo
deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido.
Cristo passa a ser a nossa vida. Paulo disse aos filipenses: “Para mim o viver é Cristo (Fp 1.21). Aos
gálatas, Paulo afirmou: “Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim” (G1 2.20). A
essência da vida eterna é conhecer a Cristo (Jo 17.3). William Barclay conta que algumas vezes
dizemos de alguém: “A música é sua vida. O esporte é sua vida. Fulano vive para trabalhar”. Os tais
encontram a vida e tudo o que ela significa na música, nos esportes e no trabalho. Para o cristão,
porém, Cristo é a vida. Jesus Cristo domina seu pensamento e preenche sua alma. É a única coisa
que passa a importar. Todo o resto vem depois.
DESAFIO
Vamos fazer um exercício ao longo dessa semana? Viva casa um dos seus dias como se Cristo fosse
uma pessoa de carne e osso que te acompanha para onde você vai. Viva cada dia como se Cristo
estivesse ao seu lado. O que você faria, falaria, pensaria de diferente!

