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ROTEIRO



TESOUROS EM CRISTO
[Colossenses 2.1-7]

Tempo de compartilhar 

O cristão possui riquezas em Cristo, todas as gloriosas
riquezas de Cristo. Os tesouros de Cristo são ilimitados,
infinitos.

A palavra “lutas” está ligada ao entendimento de agonia
ou aflição. É como uma luta atlética, exaustiva e
exigente. A luta não é contra Deus, mas ilustra o intenso
esforço de uma pessoa orando, à medida que ela luta
consigo mesma e contra aqueles que se opõem ao
evangelho. Paulo está agonizando pelos cristãos. Ele
está querendo encorajar todo pessoal em Colossos,
incluindo todos os cristãos que ele nunca conheceu.

“Encorajados” ou “Confortados”, é a tradução da palavra
grega parakaleo, que tem o sentido de encorajar,
animar. Encorajar as pessoas é dar a elas um novo
coração. Um coração animado no lugar de um coração
desanimado. O abatimento de alma produz esfriamento
da fé e do amor entre os irmãos. Paulo quer encorajar os
cristãos de Colosso para que eles estejam “unidos por
fortes laços de amor”. O amor é o que mantém uma
congregação unida. Um cristão maduro ama os irmãos a
dá a sua vida por eles (1Jo 3.16).

Paulo também nos mostra que em Cristo o
conhecimento jamais está separado da sabedoria, como
costuma acontecer entre os homens. Em Cristo você
tem “todos os tesouros de sabedoria e de
conhecimento”. Esse é o conhecimento que nos
impulsiona a alegria e a ações de graças. Paulo descreve
a consequência final do conhecimento que temos no
versículo 7, onde ele diz que isso faz o cristão ficar
"transbordando de gratidão.” 

[Colossenses 2.1-3]
1 Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por
causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos
que não me conhecem pessoalmente.
2 Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de
amor e tenham plena certeza de que entendam o segredo
de Deus, que é o próprio Cristo.
3 Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e
conhecimento.



PERGUNTA:
Quais lutas você tem enfrentado? Como você
encoraja os seus amigos que possuem uma alma
abatida?

[Colossenses 2.4-5] 
4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com
argumentos bem elaborados.
5. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês.
E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de
que sua fé em Cristo seja forte.

Paulo não quer que os cristãos Colossenses sejam
enganados. Ser enganado é “ser levado a acreditar em algo
como sendo verdadeiro, sem ser verdadeiro.” Alguns de nós
provavelmente poderiam compartilhar uma situação de ser
enganado por um habilidoso vender ao comprar um item
ou outro. Mas a real preocupação aqui é de ser enganado e
conduzido a acreditar como verdadeiro algo a respeito do
Senhor que não é. Algo semelhante ao que Satanás fez em
Gênesis 3, quando tentou Eva a acreditar em algo a respeito
do Senhor que não era verdade.

A melhor maneira de se guardar de crer em coisas que não
são verdadeiras é conhecendo verdadeiramente o que é
verdadeiro! Saiba no que você acredita. Conheça a Bíblia. A
igreja verdadeira deve estar de posse da verdade de tal
forma que nunca dê ouvidos a argumentos enganosos e
sedutores.

Já no versículo 5, Paulo celebra o fortalecimento da fé deles,
a “firmeza” da fé deles. Mas também o fato de que estejam
vivendo como devem, ou seja, ele celebra por saber que
aqueles cristãos possuem sua vida “em ordem”. Como a
nossa fé se torna firme? Conhecendo aquilo em que
acreditamos. Conheça a sã doutrina e uma teologia correta.
Lembrando que teologia correta é essencial para nossas
vidas. O pensamento correto leva a um viver correto.

PERGUNTA:
Quais as mentiras que são contadas hoje pelos
falsos profetas? Como a palavra de Deus combate
cada uma delas?



[Colossenses 2.6-7] 
6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor,
continuem a segui-lo.
7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua
vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi
ensinada, e vocês transbordarão de gratidão.

Saiba como você vive em Cristo. Você o recebeu como
Senhor. Você tornou Jesus a pessoa mais importante para
sua vida. Mais importante que o seu cônjuge, que seu
emprego, que seu time de futebol, que seu dinheiro. Ele é
Senhor, e por isso Paulo escreve no versículo 6 que “assim
como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a
segui-lo.” A vida cristã começa com a submissão ao
senhorio de Cristo. A conversão nos conduz a obediência. A
conversão é evidenciada pela nossa submissão a Cristo.
Jesus não é Salvador daqueles que ainda não se
submeteram a ele como Senhor.

O cristão tem a estabilidade de uma árvore frondosa cujas
raízes estão plantadas firmemente em Cristo. Não é como a
palha que o vento espalha ou como uma semente que os
ventos de doutrina carregam de um lado ao outro. As raízes
do cristão estão plantadas em Cristo. Não perecemos
porque aquele que nos sustenta jamais conheceu fracasso
ou derrota. O cristão se fixa em Cristo, de onde extrai seu
sustento. Cristo é a fonte da vida.

Paulo não ora para que os Colossenses comecem a dar
graças, mas pede que o oceano de sua gratidão possa
constantemente alargar suas fronteiras. A palavra
“transbordar” traz a ideia de um rio. Quando cremos em
Cristo, uma fonte é aberta dentro de nós. Depois disso ela
transborda. O cristão é alguém que se enche não de
murmuração, queixas ou lamentos, mas transborda a cada
dia em ações de graças. Ele sempre se volta para Deus, a
fonte de todo o bem, com a alma em festa de alegria e com
o coração cheio de gratidão.

PERGUNTA:
No que consiste seguir a Jesus? Como você tem
levado as pessoas a seguirem a Jesus?



Conclusão: 

Mergulhe na Palavra. Saiba o que você tem, naquilo que
você crê e então você saberá como viver. Você será uma
forte, robusta e firme árvore que não pode ser arrancada
facilmente. Quando alguém tentar te vender algum tipo e
falso ensino, você vai reconhecer imediatamente como algo
errado e se manterá firme na fé. E quanto os ventos
baterem e as tempestades da vida chegarem, e as
dificuldades e perigos de viver em um mundo caído te
atacarem como uma serra elétrica na madeira de uma
árvore resistente, você não será derrotado. Você
permanecerá firme em Cristo. O correto pensamento leva a
um viver correto.



Sermão: 
Tesouros em Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=1-sv9lcXlo8
Hiltemar Júnior

PGM Setor Santos Doumont
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas
Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda segunda às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Setor dos Funcionários
Toda terça às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César

PGM Jardim América
Todo sábado às 20h

62 9911-1444 | Glauco Borges

PGM Setor Universitário
Todo terça às 20h

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior
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