
Paz de Cristo e ações de graças. 
 

Semana passada, estivemos meditando sobre a Morte de Jesus e a sua ressurreição. Apesar de estarmos falando nos últimos 
meses sobre Colossenses e de aparentemente serem temas diferentes, escritos por diferentes homens, na verdade o assunto 
é o mesmo, obediência e amor. Salmos 30:5 Porque não passa de um momento a sua ira; o seu favor dura a vida inteira. Ao 
anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Com nosso Salvador isso foi uma verdade, conosco também o 
deverá ser, basta que sejamos guiados pelo Espírito Santo em amor e obediência. 
Paz de Cristo e ações de graças 

Colossenses 3:15 Reine em vossos corações a paz de Cristo, para o qual fostes chamados em um só corpo. E sede 
agradecidos (Amáveis).  
Reine em vossos corações a paz de Cristo - Com respeito a essa paz, o apóstolo diz em Filipenses 4:7 E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é uma paz que lhes é 
concedida por intermédio do seu Espírito. Ele dá o título de paz de Cristo àquilo que Deus estabeleceu entre nós. Ele quer que 
esta paz reine em nossos corações. Entre os gladiadores, aquele que vencia todos os demais levava a coroa, assim ele quer 
que a paz de Cristo seja superior a todas as afeições carnais. Afeições estas que nos empurram às contendas, desacordos, 
disputas, ressentimentos secretos (amargura). Somos proibidos de dar vazão às afeições como estas. Como é difícil domar 
nossa vontade. Paulo aponta para o único remédio: Apenas através da paz de Cristo nosso coração tem um freio em relação 
as afeições carnais contidas em nossos corações, pois neles aparecem profundos conflitos, enquanto “a carne milita contra o 
Espírito”. Gálatas 5:17-18 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. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. 
À qual fostes chamados em um só corpo - Somos chamados à paz de Cristo, mas uma paz em unidade. Pois Deus nos 
reconciliou consigo mesmo em Cristo. II Coríntios 5:18 Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por 
meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A figura do corpo é adicionada, significando que não podemos viver 
numa condição de harmonia com Deus de outro modo senão vivendo em união como membros de um só corpo. Hebreus 
10:25 Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto 
vedes que o Dia se aproxima.  
E sede agradecidos (amáveis) - Ao convidar-nos a sermos agradecidos, não entenda isto como sendo uma referência somente 
à lembrança dos favores de Deus, mas do procedimento entre nós como irmãos. João 15:12 O meu mandamento é este: que 
vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em muitas passagens de Colossenses, Paulo fala sobre o dever de ser 
agradecido. A gratidão acarreta a paz e excelentes relacionamentos. Quando uma pessoa é dominada pela gratidão e por 
profunda apreciação pelos benefícios recebidos de Deus, dificilmente será capaz de cobiçar a riqueza, bens ou qualquer coisa 
de alguém. A gratidão promove a paz. Apesar de que todos os homens devam dar graças, espera-se que pelo menos o cristão 
o faça. Mateus 5:45b Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. A ingratidão é 
característica do paganismo. Romanos 1:20b-21 Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento 
de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, 
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Portanto, tendo sido resgatados do paganismo, que os colossenses também 
virem às costas a essa postura de ingratidão. Que nos alegremos e louvemos a Deus todos os dias, em novidade de espírito.  
Paz de Cristo, comunhão e espírito agradecido. Parece um sonho distante, mas se colocado na Palavra, é possível. Quando 
Cristo ressuscitou e subiu aos céus, nos envio o Espírito Santo. Através dele, podem viver este sonho aqui na terra para a glória 
de Deus. Vamos tentar? 

Colossenses 3:16 A Palavra de Cristo habite entre vós em toda a sua riqueza; com toda sabedoria ensinai e admoestai-vos 
uns aos outros. Cantai a Deus de coração agradecido, com salmos, hinos e cânticos espirituais. 
Paulo quer que a doutrina do evangelho lhes seja familiarmente conhecida. Ele fala aqui a homens e mulheres de todas as 
posições. Ele os exorta a que a Palavra habite neles, isto é, que ela tenha uma morada fixa, e para que seu alvo seja aumentar 
mais e mais a cada dia. Ezequiel 11:19-20 Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles; tirarei da sua carne o 
coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os 
executem; eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando do exílio Babilônico, Deus disse que restauraria a casa de 
Israel e implantaria a sua palavra em seus corações. Essa é uma verdade e uma necessidade hoje. A motivação no estudo da 
Palavra não pode ser ambições pessoais, mas para que sendo instruídos pela Palavra, sejamos sábios a viver como se deve 
viver. Essa sabedoria também tem por motivo o ensino, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo na terra, como em 
Romanos 12.7 se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo.  



Com salmos, hinos e cânticos espirituais , ele quer que o louvor ao Senhor não seja apenas no testemunho, mas em todas as 
áreas. Aí se inclui nossas conversas, que devem ser adequadas a edificação. Em nosso dia a dia devemos recorrer ao uso de 
hinos cânticos que expressem o louvor de Deus. Qual a diferença entre eles: 

 Salmo é aquele que, ao ser entoado, se faz uso de algum instrumento musical juntamente com a voz, fazendo 
referência ao livro de Salmos do AT (Salmos 125); 

 Hino é propriamente um cântico de louvor, seja entoado simplesmente com a voz, ou de outra forma. 
o Deve ser cantado;  
o Deve ser de louvor;  
o Deve ser para Deus. 

 Cânticos espirituais não contém apenas louvores, mas também exortações e outras matérias. No entanto, ele quer 
que os cânticos dos cristãos sejam espirituais, não formado de frivolidades e palavreados sem valor.  

Todos os três tem que ser entoados com gratidão em nossos corações. Devemos cantar com o coração, para que haja não 
meramente um som externo com a boca, mas mudança nas vidas. 
Cantar... difícil cantar sem estar como espírito alegre. Somos chamados a ser o jardim de Deus na terra. Que nos permitamos 
ser um jardim florido de cânticos de ações de graças, por tudo que Ele fez, faz e irá fazer. 

Colossenses 3:17 Tudo o que fizerdes com palavras ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai 
por meio dele. 
Este é um princípio fundamental para a vida e conduta, resumido neste versículo. Tudo quanto dissermos ou fizermos seja 
totalmente governado pela autoridade de Cristo, e tenha como objetivo maior, a sua glória.  

 Tudo deve ser submisso à sua autoridade; 
 Tudo deve ter como objetivo a glorificação de Deus.  

 
(1) “Tudo o que fizerdes” é muito geral. O que é tudo? Conceito judeu para tudo...  Sem religiosidade (Ex: Dia de 

descanso), mas que o Espírito Santo, habitando o seu interior, o governe. Fazendo tudo em nome de Jesus, 
glorificamos o Pai.  

(2) O Espírito Santo, que habita em todo cristão, opera em conexão com a palavra. O homem é “livre” somente quando 
permanece em Cristo. Deve então estudar as Escrituras com diligência e oração.  

(3) Devemos alegremente reconhecer a soberania do Senhor Jesus em relação ao universo inteiro com todos os seus 
eventos, e em relação ao próprio crente. Logo, ele também deveria fazer tudo “no nome do Senhor Jesus”. 

Glória de Deus, isso se refere a mim, ser ínfimo perante o universo? Sim se refere. Somos convocados a glorificar a Deus em 
todas as nossas ações. A contrária é também verdadeira, quando agimos de forma contrária a palavra, enlameamos o nome 
do Senhor. Que tal focar em algo que sabe que precisa mudar e procurar mudar apenas um dia? Depois de vencida esta etapa 
se preocupe com os outros dias... 


