A fé, a esperança e o amor.
Colossenses 1:1-12
Colossenses 1:5 pela esperança que vos está reservada nos céus, da qual ouvistes falar quando vos foi anunciada
pela palavra da verdade, o Evangelho.
Devido à esperança que nos aguarda nos céus, Paulo expõe três pontos que devem fazer parte da nossa vida cristã: a
fé, a esperança e o amor. Nada disso é inventado por Paulo, essas mesmas graças se destacam nos ensinamentos e
no ministério de Jesus.





Fé – Enquanto na terra, o Senhor salientou repetidamente a importância da fé Mateus 14:31 E,
prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Esperança – A própria presença de Jesus, palavras de ânimo, belas promessas e a obra da redenção inspiram
a esperança. João 11:11 Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou
para despertá-lo.
Amor – Jesus colocou grande ênfase no amor, e certamente o considerava como a própria essência da lei e
do evangelho, o mais importante de todos os mandamentos. João 14:23 Respondeu Jesus: Se alguém me
ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.

Uma linda combinação de fé, esperança e amor é encontrada no sermão do cenáculo, proferido por Cristo na noite
em que ele lavou os pés dos discípulos, instituiu a Ceia do Senhor e foi traído:




Amor - Ao lavar os pés de seus discípulos e dar-lhes o novo mandamento (amar uns aos outros como a si
mesmos), ele sublinhou a importância do amor.
Fé - Imediatamente depois exortou seus discípulos a cultivarem a fé em Deus e nele
Esperança - Ele os inspirou a ter esperança, assegurando-lhes: João 14:2-3 Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Se não fosse assim eu lhes teria dito; pois eu vou lhes preparar um lugar. E quando eu for e lhes
preparar lugar, virei outra vez e os levarei para estarem face a face comigo, para que onde eu estiver
vocês estejam também.

Como está seu modo de vida? Há fé? Há esperança? Há amor? Esses são valores que tem sido esquecidos nos dias de
hoje. Tudo parece muito distante e quase impossível. Os poucos que dizem viver estas coisas, não as conhecemos.
Ansiamos ter alguma direção para a nossa vida vazia e rotineira. Cristo é aquele que tem a solução. Ele é a própria
fé, a própria esperança e o próprio amor. Apenas se render a Cristo e Cristo crucificado, pode trazer o melhor, pois a
sua vontade é boa perfeita e agradável. O homem nos magoa e decepciona, mas Ele nos leva a águas tranquilas por
amor de seu nome. Entregue seu coração a Ele, se reconcilie com Ele, volte ao primeiro amor...
A população de Colossos era basicamente de gentios, mas havia uma grande colônia Judaica lá. Alguns anos mais
tarde, após a implantação da igreja, apareceu uma heresia:




Continha elementos do gnosticismo (conhecimento liberta e a matéria é má) e filosofia, ao discutirem sobre
as estrelas, o destino e mentiras desse gênero, Entretanto, como coloriam suas fantasias com disfarces de
ilusão, Paulo, por isso mesmo, a chama de vã filosofia, Colossenses 2:8 Cuidado que ninguém vos venha a
enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do
mundo e não segundo Cristo; Ao mesmo tempo, ao empregar esse o termo vã filosofia, ele tinha diante de
seus olhos, as especulações com que se divertiam, as quais eram refinadas, porém, ao mesmo tempo inúteis
e profanas; pois inventaram para si uma via de acesso a Deus pela mediação dos anjos, e exibiam muitas
especulações desse gênero. Tinham a prática do culto aos anjos e experiências místicas.
Essa heresia se misturou com o legalismo judeu (circuncisão, leis cerimoniais e sábado), insistindo na
observância de suas cerimônias, provocaram nevoeiro com o fim de fazer esquecido o nome de Cristo. Eles
queriam confundir Cristo com Moisés e reter as sombras da lei juntamente com o evangelho.

Os colossenses foram instruídos no evangelho; mas, logo depois, Satanás, com suas discórdias, penetrou ali Mateus
13:25 mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, O
método do maligno é o mesmo de sempre, de modo que pôde assim perverter a fé genuína. Epafras ficou
preocupado e foi a Roma ter com Paulo. Três cidades vizinhas, Laodicéia, Hierápolis e Colossos, foram destruídas por
um terremoto nos tempos do imperador Nero. Consequentemente, não muito depois que esta Epístola foi escrita,
três igrejas de grande renome pereceram por uma dolorosa e horrível ocorrência. Juízo divino?
Colossenses 1:6 Ela está frutificando e crescendo em todo o mundo, assim como entre vós, desde o dia em que
ouvistes falar e conhecestes de fato o favor de Deus.
Ela está frutificando e crescendo em todo o mundo – Ela quem? A Palavra. Ao frutificar a Palavra, as pessoas
estavam sendo agregadas trazendo assim confirmação e conforto aos santos. Entenda que a fé depositada no
Senhor não depende, por assim dizer, de seu sucesso (prosperidade). Ainda que o mundo inteiro fracasse, ainda que
o próprio céu caia, a consciência de um homem salvo jamais vacila, porque é em Deus em que ele se alicerça e Deus
permanece verdadeiro. Habacuque 3:17-19a Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto
da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais
não haja gado, todavia, eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da minha salvação. O SENHOR Deus é a minha
fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
Romanos 8:38-39 Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto, contudo, não
impede que nossa fé seja confirmada.
Somado a isto, na multidão dos crentes, naquele tempo, se observava o cumprimento de muitas predições que se
estendiam ao reinado de Cristo do Oriente ao Ocidente. Seria um auxílio comum à fé ver concretizado ante seus
olhos o que os profetas há muito predisseram quanto à extensão do reino de Cristo por todos os países do mundo?
Não há nenhum crente que não experimenta em si mesmo a transformação do seu ser, a partir de Cristo. Paulo tinha
em vista encorajar os colossenses, por meio desta afirmação, a que, ao verem em muitos lugares o fruto e progresso
do evangelho, o abraçassem com um zelo ainda mais ardente.
assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes falar e conhecestes de fato o favor de Deus - A Palavra não
estava crescendo apenas pelo mundo, mas era visível ali mesmo. Paulo os elogia pela eficiência em que a palavra
entrou em seus corações, visto que imediatamente abraçaram a sã doutrina; e os elogia pela eficácia, visto que
perseveraram nela e deram frutos externos através das suas vidas. Eficiência e Eficácia.




Eficiência – Encontrou em seus corações terreno fértil para ser plantado – A mesma palavra havia sido
pregada em vários lugares e não encontrou esse tipo de aceitação. Mateus 11:23 Tu, Cafarnaum, elevar-teás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno; porque, se em Sodoma se tivessem operado os
milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje.
Eficácia – Muitas vezes o evangelho cai na terra, germina, mas logo morre. Mateus 13:4-7 E, ao semear,
uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a
terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou; e, porque
não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.

Você consegue visualizar na sua vida, “na sua vida” mudanças? Você abandonou o rancor, a mágoa, o juízo próprio?
Sua língua passaria no crivo do esquadrinhamento de Deus para uma nova criatura? O Senhor nos chama como
estamos, mas não diz para ficarmos sem mudanças. A Palavra tem que fazer a diferença em seu coração. Você é um
solo em que a palavra não penetra? Você é um solo rochoso em que a validade da palavra não passa de domingo a
noite? Você é um solo espinhoso, em que a palavra não pode crescer devido as mágoas de sua vida no passado e
todo rancor guardado? Confesse sua situação a Deus e clame por ajuda, se entregue nas mãos do bom pastor.
Colossenses 1:7 Vós o aprendestes de Epafras, nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda, como
fiel ministro de Cristo.

Colossenses 1:8 Ele me pôs a par do amor que o Espírito vos inspira.
A igreja de Colossos foi constituída durante os três anos do ministério de Paulo em Éfeso (At 19). Seu fundador não
foi Paulo que nunca esteve lá, foi Epafras, que aparentemente foi salvo durante uma visita a Éfeso e então
estabeleceu o ministério quando voltou para sua cidade (Colossos). Epafras é aqui apresentado como amigo e fiel
colaborador de Paulo. É um missionário autorizado para anunciar o evangelho, a palavra de verdade que deitou
sólidas raízes em Colossos, desenvolvendo-se e produzindo frutos. Foi ele que informou Paulo a respeito das
condições das comunidades cristãs animadas pela fé, esperança e amor.
Como era o amor entre eles? Amor no Espírito – Um tipo de amor espiritual, de tal natureza que não tem em vista o
mundo, mas é consagrado ao serviço da piedade, e tem, por assim dizer, uma raiz interna, enquanto que as
amizades carnais dependem das causas externas.
Como era a palavra pregada entre eles? Era em verdade, o que significa verdadeiramente e sem pretensão humana;
porque, como ele previamente declara o evangelho é verdade. Agora Paulo adiciona que o evangelho foi ensinado a
eles sem qualquer mistura, e tudo isso por meio de Epafras. Epafras era encontrado como íntegro, mas existem
muitos maus obreiros. Filipenses 3:2 Acautelai-vos dos cães! Acautelai-vos dos maus obreiros! Acautelai-vos da
falsa circuncisão! Maus obreiros por cuja ignorância, ambição e avareza, pela qual a sua pureza é adulterada. É de
grande importância que os ministros fiéis sejam distinguidos dos menos íntegros. Daí Paulo confirmar a doutrina de
Epafras, dando-lhe sua aprovação, com o intuito de induzir os colossenses a que lhe seguissem, e assim, pelos
mesmos meios, os chamar de volta, para que saíssem do meio daqueles degenerados que tudo faziam para
introduzir doutrinas estranhas.
Paulo agradece a Deus pela vida da comunidade cristã de Colossos e começa a inspirá-los à esperança (mantenhamse firmes) e fidelidade (sejam fiéis) neste projeto cristão e, pelo amor que inspirado pelo ES, abraça a todos os outros
cristãos. Tanto o querer como o efetuar procedem de Deus. Filipenses 2:13 porque Deus é quem efetua em vós
tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
No final se entende que o motivo real da prece de agradecimento cristão de Paulo não é o contentamento (ainda
que legítimo) pelo êxito de um trabalho missionário, e nem o consolo pela resposta generosa dos cristãos, mas sim
pela extraordinária ação de Deus Pai; por meio de Jesus Cristo. De fato, a "palavra de verdade" ou evangelho, que
cresce e frutifica em Colossos e no mundo, não é uma doutrina espiritual ou religiosa, e sim a ação eficaz de Deus
Pai, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito. Por isso mesmo esse nosso trecho de agradecimento se encerra
com uma menção ao amor proveniente do Espírito, que é a fonte da existência cristã, resumida no amor.
Grupo 1 – Cristãos que lutam com pecado – o pecado existe e é real. Como deixar, como saber? Apenas o ES pode
trazer a você a consciência do juízo e do pecado.
Grupo 2 – Cristãos lutando com doenças – Nós ficamos doentes! Entregue a sua enfermidade nas mãos do médico
dos médicos. Não necessariamente virá a cura, mas haverá conforto ou preparação para o encontro com Deus.
Grupo 3 – Cristãos passando pela noite escura da alma – Vivemos em uma época de muita conectividade e
interatividade, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. Depressão, sensação de abandono, Deus parece estar longe. Se
em algum tempo na sua vida havia a paz e o amor de Deus, quer dizer que você já foi justificado pela graça. Volte ao
primeiro amor e a prática das boas obras e deixe Cristo restaurar seu ser.
Grupo 4 – Cristãos crescendo na fé – prossiga na santificação, clame ao ES que continue frutificando em sua vida.
Aquele que está em pé cuide para que não caia. Estamos em guerra, esteja atento às armadilhas do diabo, mas
principalmente às armadilhas do seu coração.
Grupo 5 – Pessoas que não tem Cristo – sinto te dizer que sem Cristo não há salvação para você. Toda oração que
venha a fazer não será ouvida por Deus, pois o único caminho para Ele é através de Cristo. João 14:6 Respondeu-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas há uma saída. Entregue-se
a Jesus e deixe ser transformado pelo seu amor. Receba dEle o fruto da vida eterna.

