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CARTAS PARA O NOVO MUNDO
N° 57| COLOSSENSES — TRANSFORMAÇÃO
Tempo da Palavra (15 min) Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a
Bora começar… (5 min) As

pessoas de fato mudam?
Tempo de orar (5 min)
Apresente e ore pelos
visitantes.
Ore por todos e pelo estudo
de hoje.
Tempo de cantar (5 min
LouvorPreciso de Ti
Preciso de Ti// Preciso do Teu
perdão// Preciso de Ti//Quebranta
meu coração
Como a corça anseia por águas//
assim tenho sede// Como terra
seca// assim é a minh’alma //
Preciso de Ti
Refrão : Distante de Ti// Senhor//
não posso viver// Não vale a pena
existir// Escuta o meu clamor//
Mais que o ar que eu respiro//
Preciso de Ti (2x)
Não posso esquecer// O que zeste
por mim// Como alto é o céu// Tua
misericórdia é sem m// Como um
pai se compadece dos lhos// assim
Tu me amas// Afasta as minhas
transgressões// Preciso de Ti
Refrão: Distante de Ti// Senhor//
não posso viver// Não vale a pena
existir// Escuta o meu clamor//
Mais que o ar que eu respiro//
Preciso de Ti (2x)
E as lutas vêm tentando me afastar
de Ti// Frieza, escuridão procuram
me cegar// Mas eu não vou
desistir// Ajuda-me// Senhor// Eu
quero permanecer Contigo até o m
Refrão: Distante de Ti// Senhor//
não posso viver// Não vale a pena
existir// Escuta o meu clamor//
Mais que o ar que eu respiro//
Preciso de Ti (2x)

todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los
maduros [perfeitos] em Cristo [Colossenses 1.28]

A mensagem de Colossenses a rma a possibilidade de
alguém ser perfeito, maduro ou completo, mas somente em
Cristo (1.28). Aceitar pela fé a plenitude de Cristo possibilitará
aos cristãos receber a plenitude da vida em Cristo - Cl. 2.9-10.
Contudo, nada disso se dá pelo esforço humano,
automaticamente ou de qualquer jeito, religioso ou
espirituoso. É preciso que se abrace com fé a supremacia de
Jesus Cristo e se exercite, pelo Espírito Santo, a santidade no
Senhor, conforme veremos nesta carta.
A maravilhosa carta que Paulo escreve para a igreja em
Colossos é composta de quatro capítulos que podem ser
divididos da seguinte maneira: [1] o autor da transformação –
Deus; [2] o meio para a transformação – Cristo; [3] o resultado
da transformação – vida no Espírito; e [4] incentivos para se
permanecer no processo de transformação.
O autor da transformação: Deus — O capítulo de Colossenses
deixará muito claro para nós que a fonte da nova vida ou o autor da
transformação é Deus mesmo, do começo ao m, e nenhum outro.
O meio para a transformação: Cristo — Paulo coloca Cristo – o meio
de Deus para a salvação – em contraste com alguns falsos ensinos e
formas de espiritualidade pagãs que estavam assolando alguns da
igreja em Colossos. São eles: So sma: Raciocínio concebido com o
objetivo de produzir a ilusão da verdade, ainda que tenha alguma
lógica, por dentro é incorreto e deliberadamente enganoso;
Gnosticismo: Uma forma de escravizar a pessoa em falsa
religiosidade e espiritualidade; Legalismo: Jesus não é su ciente
para salvar seus eleitos, ainda precisam seguir elementos da lei;
Paganismo: São orgulhosos de sua espiritualidade, mesmo que ela
não seja fruto da conversão e transformação por meio de Jesus
Cristo. Por m, o Ascetismo — a disciplina e o autocontrole rigoroso
do corpo e do espírito, são um caminho imprescindível em direção a
Deus, à verdade ou à virtude.
O que precisamos entender é que a supremacia de Cristo, sua total
e incontestável superioridade, é su ciente para a nossa
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Alvos de oração (5 min)

transformação.

* Anote nomes-alvo,

O resultado da transformação: Vida no Espírito — A pessoa que
Deus mesmo transforma por meio de Jesus Cristo, sustenta-se
buscando ainda mais de Jesus Cristo. Essas loso as e formas de
espiritualidade podem até parecer sábias, mas em nada contribuem
para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que, então,
transforma de verdade? Deus! Através de Jesus Cristo, e vivendo, no
e pelo Espírito.

compartilhe-os com o grupo e
ore para alcançá-los com RD e
integrá-los no PGM:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
๏ Ore para que o Espírito
Santo:
๏ Prepare o coração das
pessoas para receberem
a mensagem;
๏ Conceda a você coragem
e oportunidade de
compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e
coloque nelas fé.
Motivos de oração (15
min)
________________________

Incentivos para se permanecer no processo de transformação:
Paulo incentiva os colossenses a permanecerem no processo de
transformação, nutrindo uma espiritualidade pé no chão. Para isso
ele usa a vida dos personagens descritos na carta: ele mesmo,
Timóteo, Tíquico, Filemom, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus,
chamado Justo, Epáfras, Árquipo, Lucas e Demas.

Se você deseja uma nova vida, e até já tentou de tudo, mas
não tem visto resultados, talvez lhe falte o entendimento
correto do evangelho de Cristo. De acordo com a Bíblia, essa
transformação só é possível se partir de Deus, for por Deus e
para Deus.
Tempo de compartilhar (30 min)
1. Talvez você esteja frustrado na busca da tão desejada mudança
de vida. O que este estudo nos ensina sobre a verdadeira
transformação? Qual a sua fonte? Qual o meio que se tem
acesso a ela?

________________________
________________________
________________________

2. Quer sejam dicas de auto-ajuda, ou a mais recente tendência

________________________

do mercado, como você lida com a tentação de buscar solução

________________________

rápida para seus problemas fora de Cristo? O que de fato

________________________
________________________

precisamos?

________________________
Avisos da igreja (5 min)

3. A nova vida é vivida no Espírito e pelo seu poder. Que áreas de
sua vida ainda carecem de transformação (santi cação)?

* Tome nota e participe!

4. No dia-a-dia pode se tornar difícil dar testemunho da nossa
nova vida em Cristo. Suas conversas com os descrentes tem
revelado a graça de Deus a eles?
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