
Nossa vida celestial aqui na terra. 
 

Semana passada, estivemos meditando sobre a supremacia de Cristo como o cabeça e a cabeça do corpo que é a igreja. 
Pessoas sempre procuraram ocupar seu lugar ou ao menos servir de intermediários. Intermediação esta que foi extinta 
quando o véu se rasgou. Colossenses 2:20 Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que se submeter a:  
não pegues isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois Tudo isso 
está fadado ao desaparecimento por desgaste. A sabedoria humana é apenas isto, sabedoria humana, que quando 
comparada a divina é nada. 
 
O capítulo 2 falou sobre as ordenanças infrutíferas que os falsos apóstolos impunham, como se a perfeição consistisse nelas, 
essas práticas se opõe às verdadeiras nos quais os cristãos devem ocupar-se. Quando percebemos que o que Deus nos 
recomenda é muitíssimo mais elevado e excelente do que o que os homens propõem, então nos tornamos indiferentes aos 
ensinamentos que provém do homem. No capítulo 3, Paulo exorta os colossenses à meditação sobre a vida celestial, 
especificando os frutos a serem abandonados. 
 
Colossenses 3:1 Portanto, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado á direita de 
Deus.  
Frase semelhante a Colossenses 2:20 inicia o capítulo 3. Por que isso. Como ocorrido na transição do capítulo 1 para o dois 
isso acontece, pois como já falamos em cultos anteriores, essa é uma carta à igreja de Colossos. Temos a tendência de achar 
que o assunto é diferente, o que não é, por isso esse senso de continuidade. Os colossenses estavam sendo assediados pelos 
falsos mestres e em perigo de voltar ao paganismo. Foi indicado que não existe nenhuma cura material para uma doença 
espiritual, e que os indivíduos nascidos do céu não podem obter satisfação nos remédios terrenos. Cristo, somente ele, é a 
resposta e Cristo em toda a plenitude do seu amor e poder. 
A ressurreição de Cristo, seguida de sua ascensão e coroação, garante o perdão e providencia a purificação, então devemos 
subir como Cristo para o céu, porque ele, ao ressuscitar dentre os mortos, foi recebido no céu. Marcos 16:19 De fato, o 
Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eles haviam se entregado a esse 
Salvador quando o aceitaram pela fé e espera-se que o poder da ressurreição de Cristo seja vivenciado por eles num grau 
cada vez maior. Que sua união com o Cristo exaltado transforme toda a sua vida: mente, coração e vontade. Devemos buscar 
as coisas do alto, onde Cristo está, porém, sempre tendo a ênfase mais no objeto buscado, Cristo. 
Que coisas do alto são estas? O apóstolo faz referência a tais realidades como bom coração, bondade, humildade, mansidão, 
longanimidade, paciência e espírito perdoador, e acima de tudo o amor. Seguramente, se os corações dos crentes forem 
cheios de tais frutos, não haverá lugar para satisfação da carne. Aqui está, pois, a solução contra o engano, conhecer a 
verdade (Casa da moeda). 
Os colossenses podem se assegurar do fato de que seu Cristo exaltado, tem tanto o direito quanto o poder de conceder 
quaisquer dádivas que forem necessárias, pois ele está sentado à direita de Deus, revestido em majestade e honra. 
Aqueles que buscam obter essas “coisas que são do alto” não estão correndo atrás de fantasmas, mas estão ajuntando 
tesouros inestimáveis. Não é o tipo de gente que se esquece do seu dever aqui e agora. Pelo contrário, são muito práticos, 
pois as graças que foram enumeradas os capacitam, a não somente alcançar vitória sobre vitória na sua luta contra a 
satisfação da carne, mas também a ser, verdadeiramente, “o sal da terra” e “a luz do mundo”. Mateus 5:13-15 Vós sois o sal 
da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser 
pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte; nem se acende 
uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.  
Agora a coisa ficou séria... Jesus é o nosso abençoador, mas requere de nós que sejamos sal da terra e luz do mundo. O sal 
serve para salgar, mas se não cumprir o seu propósito é lançado fora. (IMAGENS) Você têm cumprido seu propósito? 
 
Colossenses 3:2 Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra. 
Primeiramente ele fala sobre buscar as coisas do alto e agora ele fala em pensai.  
Aonde nasce o pecado?  
Nossa mente é onde se trava o combate entre carne e espírito, entre o que devemos fazer e o que não devemos fazer.  

 Devemos nos revestir do Senhor. Romanos 13:14 Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne 
no tocante às suas concupiscências.  



 Devemos andar no Espírito. Gálatas 5:16 Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da 
carne. 

 Devemos ocupar nossa mente de coisas do alto. Filipenses 4:8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o 
que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 
alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.  

Revestir a nossa mente é a única maneira eficiente de fazer morrer a carne e seus desejos. 
O Senhor nos chama para o alto, enquanto as coisas terrenas e carnais nos arrastam para baixo (pipa). 
 
Colossenses 3:3 Pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus, 
Você está morto ou vivo? Você está morto ou vivo para o mundo? 
Ninguém pode ressuscitar com Cristo, se primeiro não morrer com ele. Temos de estar mortos para o mundo a fim de 
vivermos para Cristo.  

 Por que ele ensinou que devemos buscar aquelas coisas que são do alto? É porque a vida dos santos é do alto.  
 Por que ele agora ensina que as coisas que são da terra devem ser abandonadas? Porque eles estão mortos para o 

mundo. A morte precede a ressurreição, do que temos falado. Daí, ambas deve ser vistas em vós. 
Nossa vida está oculta, para que esperemos pacientemente pelo dia da segunda volta de Cristo. E para que nossa espera não 
seja tão dolorosa, estamos, em Cristo e com Cristo, as quais nos garantem que nossa vida está fora de perigo, ainda que isso 
algumas vezes não transpareça.  
Como ter esta certeza?  

1. Deus é fiel e, portanto, não negará o que ele confiou a si mesmo. II Timóteo 1:12 E, por isso, estou sofrendo estas 
coisas; todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para 
guardar o meu depósito até aquele Dia. 

2. A comunhão com Cristo produz ainda maior segurança. Portanto, o que nos deve ser mais desejável do que isto que 
nossa vida descanse na própria fonte de vida? Daí não haver razão por que devamos nos alarmar se, olhando ao 
redor e de todos os lados, não visualizamos vida em parte alguma. Romanos 8:24 Porque, na esperança, fomos 
salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança; pois o que alguém vê, como o espera?  

 
Que agradável certeza. Estamos escondidos em Cristo. Sofremos, mas não padecemos, caímos, mas nos levantamos, 
morremos, mas temos vida. A morte não é o fim, mas um glorioso recomeço em Cristo e com Cristo. I Coríntios 15:55-57 Onde 
está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a 
lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.  (Imagem da cruz e música Ressuscitou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


