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JESUS É SUPREMO
COLOSSENSES 1

• Imagem do Deus invisível

• Primogênito de toda a criação

• Primogênito de todo o mundo espiritual

• Cabeça da Igreja

• Primogênito da nova criação

• Plenitude da divindade

• Reconciliador entre Deus e humanidade

... para que em tudo 
tenha a supremacia.
Cl 1:18

} Supremacia de Cristo



O QUE NOS 
MOTIVA?

• Quais são as razões 
pelas quais fazemos?



A SUFICIÊNCIA DE CRISTO
COLOSSENSES 2

1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que 
estão em Laodicéia e por todos os que ainda não me conhecem 
pessoalmente.

2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam 
unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a 
fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo.

3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do 
conhecimento.

4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos 
aparentemente convincentes.

5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês 
em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como 
está firme a fé que vocês têm em Cristo.

6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, 
continuem a viver nele,

7. enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, 
transbordando de gratidão.

8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e 
enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios 
elementares deste mundo, e não em Cristo.

9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade,

10. e, por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder e autoridade, vocês 
receberam a plenitude.

11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita 
por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o 
despojar do corpo da carne.

12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e 
com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o 
ressuscitou dentre os mortos.



A SUFICIÊNCIA DE CRISTO
COLOSSENSES 2

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,

14. e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos 
era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,

15. e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo 
público, triunfando sobre eles na cruz.

16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem 
ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração 
das luas novas ou dos dias de sábado.

17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, porém, 
encontra-se em Cristo.

18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na 
adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta 
detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa.

19. 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.

20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste 
mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, 
se submetem a regras:

21. "Não manuseie! " "Não prove! " "Não toque! "?

22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam 
em mandamentos e ensinos humanos.

23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa 
religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm 
valor algum para refrear os impulsos da carne.



CONTEXTO
PAULO COMBATIA HERESIAS EM COLOSSOS

• Ritualismo (2.16)

• Ascetismo (2.16,21)

• Misticismo: culto a anjos (2.18)

• Intelectualismo (1.28; 2.8)

• EM RESUMO: trata-se de um
sincretismo entre a religiosidade
gentílico, o legalismo judaico e uma 
forma incipiente do gnosticismo
que se desenvolveu no segundo século

Ascetismo: abstenção de prazeres físicos e 
psicológicos para uma suposta elevação da 

espiritualidade.

Gnosticismo: doutrina que fazia dualismo entre 
o espírito inteiramente bom e a matéria 

inteiramente má, valorizando o conhecimento 
(gr gnosis) especial (mistérios) como forma 

complementar de salvação.



CONTEXTO
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DAS HERESIAS

Cristo deixa de 
ser o principal 
e o suficiente

Submissão da 
igreja a práticas 

legalistas

Busca de outros meios 
para “completar” a 

obra de Cristo



TUDO COMEÇA EM CRISTO
E TUDO DEVE PERMANECER EM CRISTO

• “Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, 
continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, 
como foram ensinados, transbordando de gratidão.” Cl 2:6,7

• Iniciamos em Cristo Jesus, no reconhecimento de que Ele é o 
salvador

• A partir daí, tudo deve prosseguir numa vida com Ele, de forma 
profunda: “enraizados”, “edificados”, “firmados na fé” e “ensinados”



ESTANDO EM CRISTO A PLENITUDE
POR QUE BUSCAR OUTROS FUNDAMENTOS?

• “Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que 
se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste 
mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude 
da divindade, e, por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder e autoridade, 
vocês receberam a plenitude.” Cl 2:8-10

• Em Cristo está toda a plenitude de Deus (vide lição anterior)

• E a Igreja compartilha da mesma plenitude de Deus em Cristo Jesus

• Do que precisamos além disso?



FOMOS CIRCUNCIDADOS POR CRISTO
MEDIANTE SUA MORTE E RESSURREIÇÃO

• “Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por 
mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do 
corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no 
batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o 
ressuscitou dentre os mortos.” Cl 2:11,12

• A circuncisão define o indivíduo como membro de uma aliança.

• Para a igreja, a única marca que nos define como parte da nova aliança é a morte 
e a ressurreição de Cristo, ou seja, a sua obra redentora e sua vitória sobre o 
pecado



JESUS FOI O AUTOR E EXECUTOR DE NOSSA 
SALVAÇÃO, DE FORMA PÚBLICA NA CRUZ

• “Quando vocês estavam mortos em pecados e na 
incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou 
juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as 
transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que 
consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele 
a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado 
os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo 
público, triunfando sobre eles na cruz.” Cl 2:13-15

• O pecado e o sistema humano/maligno (poderes e 
autoridades) foram vencidos e se tornaram um 
exército despojado (armas e uniformes retirados, 
como concretização da derrota)Vercingetorix vencido por Júlio Cesar

Pintura de Lionel Royer (1852 - 1926)



TODOS OS RITUAIS DO VELHO TESTAMENTO ERAM SOMBRA DA 
REALIDADE DE CRISTO, PORTANTO, SÃO AGORA DESNECESSÁRIOS

• “Portanto, não permitam que 
ninguém os julgue pelo que vocês 
comem ou bebem, ou com relação 
a alguma festividade religiosa ou à 
celebração das luas novas ou dos 
dias de sábado. Estas coisas são 
sombras do que haveria de vir; 
a realidade, porém, encontra-
se em Cristo.” Cl 2:16,17



TAIS PRÁTICAS, NO FUNDO, SÃO MOTIVADAS PELO 
ORGULHO, CARNALIDADE E PODER PRÓPRIO

• “Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa 
humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o 
prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua 
mente carnal a torna orgulhosa. 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.” Cl 2:18,19



TAIS PRÁTICAS NADA RESOLVEM
O VIVER EM CRISTO É SUFICIENTE!!!!

• “Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares 
deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda 
pertencessem a ele, se submetem a regras: "Não manuseie! " "Não 
prove! " "Não toque! "? Todas essas coisas estão destinadas a 
perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos 
humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua 
pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, 
mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne.” Cl 
2:20-23



PRÓXIMA AULA:
A SALVAÇÃO PELA GRAÇA
Que Deus nos abençoe

Agora, no YouTube
Aula para as crianças


