
Morrendo para nossa vida terrena. 
 

Semana passada, estivemos meditando sobre a Nossa vida celestial aqui na terra. Só se declarar um cristão e ser batizado, 
realmente são suficientes para indicar um cristão? Uma coisa é se declarar e outra bem diferente é viver como um. 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. 
Temos cumprido o propósito ao qual fomos criados, ou como o sal que não salga é digno apenas de ser jogado fora para ser 
pisado pelos homens? Sejamos luz, colocada em um ponto alto, para iluminar o caminho daqueles que nos rodeiam.  
 
Morrendo para nossa vida terrena 
 
Colossenses 3:4 Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós aparecereis com ele em glória. 
Aqui temos uma consolação muito especial, que em Cristo há a manifestação nos dias de hoje e quando ele vier na sua 
segunda vinda, apareceremos com ele em glória.  
O mundo tem dificuldade capaz de perceber e entender a intimidade da relação interior entre os crentes e seu Senhor. Isso 
deve ser revelado ao mundo através de nosso testemunho. Seremos perseguidos, caluniados, excluídos, mas nada diferente 
do que aconteceu com nosso Senhor (Livro: Em Seus Passos o Que Faria Jesus? - Charles Sheldon - 1896). Cristo e nós não 
somos os mesmos em essência, como o são o Pai e o Filho. A vida de Cristo, logo, o próprio Cristo é a Fonte e Padrão da nossa 
vida, e mais, por meio do Espírito Santo é dada a fé pela qual é estabelecida esta união a Cristo e assim Ele está mais 
intimamente ligado a nós, e nós a ele.  

 João 14:19 Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais; vós, porém, me vereis; porque eu vivo, vós também 
vivereis. 

 II Coríntios 4:8-10 Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados, 
perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de 
Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 

 Gálatas 2:19-20 Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com 
Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé 
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.   

Quando, no dia de sua Segunda Vinda, um dia conhecido apenas por Deus (Mateus 24.36 Mas a respeito daquele dia e hora 
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.), Cristo, se manifestar, seus atributos de majestade e poder 
forem publicamente expostos, então nós e os colossenses também seremos manifestados com ele. A sua justificação pública 
e a sua glória será compartilhada conosco. Naquele dia será o fim das lutas, dificuldades, lágrimas e tristeza. Até lá temos que 
continuar marchando e buscando a morte de nossos desejos pecaminosos. 
Momento de reflexão: Como está sua vida? A cada dia que passa se encontra mais torta ou mais reta tendo Jesus como 
padrão? Sempre, enquanto terrenos, haverá falhas, erros e pecados. Que a cada dia possamos, lendo a Palavra, nos 
arrependermos de nossos pecados e vivermos mais em amor... 
 
Colossenses 3:5 Portanto, Fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena: fornicação, impureza, paixão (lasciva), 
concupiscência (desejos maus) e avareza, que é uma espécie de idolatria. 
Até aqui, Paulo esteve falando do desprezo do mundo. Agora avança mais e aborda a mortificação da carne. Para que isto seja 
mais bem compreendido, notemos que há uma dupla mortificação. A primeira se relaciona com as coisas que nos cercam. Ele 
tratou desta até aqui. A outra é interior, a do entendimento e da vontade, bem como de toda nossa natureza corrupta e 
nossos vícios: 

 Fornicação – relação sexual entre não casados; 
 Impureza – Todos os tipos de depravação; 
 Paixão (lasciva) - todas as fascinações de desejos não santificados. É representada por perturbações mentais e 

emoções desordenadas que contrariam a razão. 
 Avareza – amor ao dinheiro e coisas relacionadas a ele. Ter ao invés do Ser. 

Esta mortificação é uma tarefa diária, até mesmo o mais santo dos homens, enquanto nessa vida, possui apenas um pequeno 
começo desta obediência aos mandamentos de Deus. Esse caráter progressivo da santificação é também claramente 



ensinado por Paulo, e está em harmonia com o restante das Escrituras. Provérbios 4:18 Mas a vereda dos justos é como a luz 
da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Perfeição esta que só vai ser alcançada na glória, quando 
nossos corpos corruptíveis vierem a ser incorruptíveis. I Coríntios 15:51-54 Eis que vos digo um mistério: nem todos 
dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última 
trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário 
que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este 
corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a 
palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. 
A presença da nova vida, a vida “em Cristo”, capacita os crentes a fazer morrer progressivamente para a nossa natureza 
terrena.  
No tratamento destes vícios, a diferença entre o crente e o não crente é que fora de Cristo, não há nenhum poder em todo o 
universo que possa vencê-los. Cristo, somente ele, concede esse poder.  
A ênfase está posta na esfera sexual, particularmente nos feitos pecaminosos, que emanam dos maus pensamentos, que 
fluem de nosso interior. Todo pecado é basicamente egoísmo, auto adoração no lugar de adoração a Deus, a substituição de 
Cristo pelo eu no campo das afeições.  
Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nossa mente é o campo de batalha entre carne e espírito. Temos que buscar o 
fortalecimento através das escrituras em meditação e ação. Entre nessa luta e seja vitorioso em Cristo Jesus. 
 
Colossenses 3:6 Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes.  
Colossenses 3:7 Assim também andastes vós quando vivíeis deste modo. 
Paulo nos adverte quanto aos frequentes juízos de Deus, que são visualizados diariamente contra os perversos. Este juízo 
pende sobre eles, mas para muitos não se manifestará até o último dia.  Deus, que é o perpétuo Juiz do mundo, punirá todos 
os crimes. Paulo diz expressamente que a ira de Deus sobrevirá, sobre os incrédulos e desobedientes.  
A punição terrena serve-nos como um exemplo, para que vendo a manifestação de sua ira sobre os ímpios, não venhamos a 
senti-la sobre nós mesmos. Esses pecados atraem o desagrado de Deus como um ímã atrai o ferro, ou como uma torre numa 
colina isolada atrai o raio. 
Efésios 5:6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da 
desobediência.  
É verdade, que às vezes, lemos que Deus está irado, inclusive contra seus filhos, e algumas vezes castiga seus pecados com 
severidade. Aqui, contudo, Paulo fala de destruição eterna, a qual se pode ver somente nos ímpios. Em resumo, sempre que 
Deus ameaça, ele mostra, por assim dizer, indiretamente a punição, para que, visualizando-a nos ímpios, desistamos de pecar. 
Ao receber as promessas da graça que são postas diante de nós, cada um de nós deve abraçá-las, mas sempre em temor às 
ameaças da ira e destruição, de tal maneira, que aquelas coisas que são próprias para os ímpios nos sirvam de lição. A carne 
ainda milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Gálatas 5:17 Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, 
contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. 
Os colossenses andaram anteriormente em caminhos errados, agora não mais. Viver e andar.  
Gálatas 5.25: Se viveis no Espírito, andai também no Espírito.  
Primeiro nós vivemos (mudança interior) e em seguida andamos (mudança exterior). 
A morte da carne é a vida do Espírito. Se o E.S. vive em nós ele deve governar as nossas ações. Muitos enchem o peito e 
dizem: “Eu vivo no Espírito”, poucos o demonstram através de ações concretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARA 3:8 Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do 
vosso falar. 
BJ 3:8 Mas agora abandonai tudo isto: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente.  
PER 3:8 Mas agora, também vós, afastai da boca tudo isto: cólera, ira, malícia, maledicência, obscenidades. 
TEB 3:8 Agora, pois, vós também livrai-vos de tudo isso: cólera, irritação, malvadez, injúrias, grosseria saída de vossos lábios. 
 
ARA 3:9 Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos 
 
ARA 3:10 e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 
 
ARA 3:11 no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre; porém Cristo é 
tudo em todos. 
ARA 3:12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de 
humildade, de mansidão, de longanimidade. 
ARA 3:13 Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim 
como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós; 
ARA 3:14 acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 
ARA 3:15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só corpo; e sede 
agradecidos. 
ARA 3:16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, 
louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. 
ARA 3:17 E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus 
Pai. 
  
ARA 3:19 Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 
ARA 3:20 Filhos, em tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 
ARA 3:21 Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. 
ARA 3:22 Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão-
somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 
ARA 3:23 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, 



ARA 3:24 cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo; 
ARA 3:25 pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita; e nisto não há acepção de pessoas. 
 
BJ 3:9 Não mintais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas  
BJ 3:10 e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador.  
BJ 3:11 Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. 12 
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, 
mansidão, longanimidade,  
BJ 3:13 suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro; como 
o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós.  
BJ 3:14 Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição.  
BJ 3:15 E reine nos vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos.  
BJ 3:16 A Palavra de Cristo habite em vós ricamente: com toda sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros e, em ação 
de graças a Deus, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais.  
BJ 3:17 E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai.  
Preceitos particulares de moral doméstica —  
BJ 3:18 Vós, mulheres, submetei- vos aos maridos como convém no Senhor.  
BJ 3:19 Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor.  
BJ 3:20 Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor.  
BJ 3:21 Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não desanimem.  
BJ 3:22 Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados, para agradar a homens, mas em simplicidade 
de coração, no temor do Senhor.  
BJ 3:23 Em tudo o que fizerdes ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para homens,  
BJ 3:24 sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros: é Cristo o Senhor a quem servis.  
BJ 3:25 Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. 
 
PER 3:9 Não mintais uns aos outros, porque vos despojastes da velha condição com suas práticas 
PER 3:10 e vos revestistes da nova, que pelo conhecimento vai se renovando à imagem do seu criador. 
PER 3:11 Nela não se diferenciam grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo 
para todos. 
PER 3:12 Portanto, como eleitos de Deus, consagrados e amados, revesti-vos de compaixão entranhável, amabilidade, 
humildade, modéstia, paciência; 
PER 3:13 suportai-vos mutuamente; perdoai-vos, se alguém tem queixa do outro; como o Senhor vos perdoou, fazei assim 
também vós. 
PER 3:14 E acima de tudo, o amor, que é o laço da perfeição. 
PER 3:15 Reine em vossa mente a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um corpo. Sede agradecidos. 
PER 3:16 A Palavra de Cristo habite entre vós com toda a sua riqueza; com toda a destreza ensinai-vos mutuamente. De 
coração agradecido cantai a Deus salmos, hinos e cantos inspirados. 
PER 3:17 Tudo o que fizerdes com palavras ou obras, fazei-o invocando o Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio 
dele. 
PER 3:18 Mulheres, submetei-vos aos maridos, como pede o Senhor.  
PER 3:19 Maridos, amai vossas mulheres e não as irriteis.  
PER 3:20 Filhos, obedecei aos pais em tudo, como agrada ao Senhor.  
PER 3:21 Pais, não irriteis vossos filhos, para que não desanimem. 
PER 3:22 Escravos, obedecei em tudo a vossos patrões terrenos, não por servilismo ou respeito humano, mas com 
simplicidade e por respeito ao Senhor.  
PER 3:23 0 que tiverdes de fazer, fazei-o de coração, como se estivésseis servindo ao Senhor e não a homens,  
PER 3:24 convencidos que do Senhor recebereis a herança como recompensa.  
PER 3:25 Quem cometer injustiça pagará, pois não há favoritismos. 
 
TEB 3:9 Não haja mais mentiras entrei vós, pois vos despojastes do homem velho, com suas práticas, 



TEB 3:10 e revestistes o homem novo, aquele que, para ter acesso ao conhecimento, não cessa de ser renovado à imagem do 
seu Criador;  
TEB 3:11 aí não há mais grego e judeu, circunciso. e incircunciso; bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas Cristo: ele é tudo e, 
está em todos.   
TEB 3:12 Visto que, sois eleitos, santificados, amados, por Deus, revesti-vos dos sentimentos de compaixão, benevolência, 
humildade, doçura, paciência.  
TEB 3:13 Suportai-vos uns aos outros e se alguém tiver algum motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente; 
assim como o Senhor vos perdoou, fazei o mesmo, também vós;  
TEB 3:14 E acima de tudo, revesti-vos do amor: é o vínculo perfeito. 
TEB 3:15 Reine em vossos corações a paz do Cristo, à qual fostes todos chamados em um só corpo. Vivei na gratidão. 
TEB 3:16 Que a palavra de Cristo habite entre vós em toda a sua riqueza: instruí-vos e adverti-vos uns aos outros com plena 
sabedoria; cantai a Deus, em vossos corações, a vossa gratidão, com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. 
TEB 3:17 Tudo o que podeis dizer ou fazer, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças, por ele, a Deus Pai.  
TEB 3:18 Esposas, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor.  
TEB 3:19 Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas,  
TEB 3:20 Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, eis o que o Senhor espera de vós,  
TEB 3:21 Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não desanimem.  
TEB 3:22 Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores deste mundo. Servi-os, não porque sois vigiados, como se 
procurásseis agradar aos homens, mas com a simplicidade de coração dos que temem ao Senhor. 
TEB 3:23 Seja qual for o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor, e não para os homens,  
TEB 3:24 cientes de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. O "Senhor" é Cristo; vós estais a seu serviço. TEB 
TEB 3:25 Quem se mostrar injusto receberá a paga, da sua injustiça, e não há exceção, para ninguém. 


