
Sabedoria humana X Sabedoria Divina. 

Colossenses 2:1-23 
 
Colossenses 2:1 E quero que saibais como é grande a luta que venho mantendo por vós e pelos de Laodicéia, e por 
tantos outros que não me conhecem pessoalmente,  
É clara a continuação do pensamento expresso em 1.29. Paulo estava escrevendo uma carta, não “quatro capítulos”. 
Mais uma vez Paulo demonstra sua afeição para com eles. O seu objetivo é que a Palavra fosse semeada e desse 
fruto e ele sabia que temos mais facilidade em crer e aceitar a autoridade mais prontamente, das pessoas que bem 
sabemos estar desejosos de nosso bem-estar. Orações e até lágrimas refletem a natureza dessa grande luta. 
O esforço era pelos colossenses, pelos que estão em Laodicéia, e por todos os que, como vocês, nunca o tinham 
visto. É certo que a expressão “e por tantos outros que” inclui também os membros da igreja em Hierápolis. As três 
cidades eram tão próximas umas das outras que, se um perigo espiritual afetasse uma delas, era quase certo afetar 
também as outras duas.  
A Igreja de Colossos surgiu na terceira viagem missionária de Paulo para Éfeso. Paulo tem uma breve estadia na 
cidade e pessoas da região vieram ouvi-lo. At 19.10 Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos 
os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Entre os que vieram encontravam-
se também pessoas das três cidades, sendo uma delas Epafras, de Colossos. Com base nessas conversas, esses 
homens, inclusive Epafras, levavam as boas novas da salvação às suas respectivas cidades. Assim igrejas eram 
estabelecidas. Falando em termos gerais, Paulo podia verdadeiramente dizer que essas congregações nunca o 
tinham visto. 
Amor, esforço, dedicação, perseverança... Sinais de uma verdadeira conversão. Não basta uma profissão de fé. Não 
basta um batismo nas águas. Não basta uma frequência na igreja. Temos que amar, nos esforçar, nos dedicar, 
sermos perseverantes. As vidas que nos cercam são os resultados dos frutos que semeamos e dentro da soberania de 
Deus, dependem que nós demonstremos estas qualidades através de nosso viver em Cristo no dia a dia. 
 

Colossenses 2:2 para que se sintam encorajados e estreitamente unidos no amor e para que tenham toda a 
riqueza do entendimento e compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, 
Para que se sintam encorajados. Ele agora notifica qual era seu desejo para com eles; pois ele declara que nada lhe 
é mais desejoso do que a união deles no amor. Esta não é de modo algum uma afeição irracional, é um amor real, 
originado do coração de Deus. O termo, encorajados, é aqui tomado para mostrar que a verdadeira serenidade em 
que se podia repousar, só pode ser desfrutada no caso de viverem unidos em amor e em fé. Quando mutuamente 
concordamos numa só fé, somos também unidos em um só amor, Cristo. Também o vínculo da santa unidade é a 
verdade de Deus quando a abraçamos em consenso; pois a paz entre os homens fluem da mesma fonte.  João 7:38 
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 
Riqueza do entendimento. Visto que muitos, contentando-se com uma leve degustação, nada têm senão um 
conhecimento confuso e superficial, ele faz menção expressa das riquezas do entendimento e os admoesta a que, 
segundo a medida do entendimento, façam progresso também no amor. I Coríntios 3:1-2 Eu, porém, irmãos, não 
vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos 
dei alimento sólido; porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 
No termo entendimento ele distingue entre fé e mera opinião; pois o homem que realmente conhece o Senhor é 
aquele que não vacila nem duvida, mas permanece firme e em constante persuasão. Não apenas um “eu acho”, mas 
a constância e a estabilidade da plena certeza. A fé e a plena certeza são conectadas, não podendo mais ser 
separados como o calor e a luz do sol. 
Por que você duvida? Alguma vez Deus falhou com você? Devemos manter uma fé concreta edificada na Palavra de 
Deus e não em suposições humanas. 
Compreendam plenamente o mistério. Esta frase explica o que é esse conhecimento do qual fizera menção, que 
nada mais é do que o conhecimento do evangelho. Pois os falsos apóstolos lutavam para impor suas ideias sob o 
título de sabedoria, mas Paulo protege os filhos de Deus dentro dos limites exclusivamente do evangelho, para que 



não desejassem conhecer algo mais. I Coríntios 2:2 Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este 
crucificado. O evangelho só pode ser entendido por meio da fé, não pela perspicácia do entendimento humano. 
Leia, aprenda, cresça, mas fale de Cristo e Cristo crucificado. Não são necessárias fábulas, estorinhas, apenas a 
Palavra é necessária. O convencimento vêm através apenas e exclusivamente do Espírito Santo.  
O mistério de Deus, Cristo. Deus não pode ser conhecido de outra forma senão em Cristo, e também, onde Cristo é 
conhecido. Pois João afirma I João 2:23 Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai; aquele que confessa o 
Filho tem igualmente o Pai. Daí, todos quantos pensam que conhecem algo de Deus à parte de Cristo inventam para 
si um ídolo no lugar de Deus; como também, do outro lado, ignorante de Cristo é aquele que não é conduzido ao Pai 
por meio dele, e que não abraça nele totalmente o Pai. Esta é uma passagem de comprovação da divindade de Cristo 
e a unidade de sua essência com o Pai. João 10:30 Eu e o Pai somos um. 
O coração de toda atividade pastoral verdadeira é ser um instrumento nas mãos de Deus e trazer o coração daqueles 
que são confiados ao coração de Cristo. Uma vez que o coração de um homem é totalmente ganho e estabelecido 
em graça, a pessoa se torna, por inteiro, objeto do maravilhoso poder transformador de Deus, pois o coração é o 
sustentáculo do sentimento e da fé, bem como o centro das palavras e ações. Romanos 10:10 Porque com o 
coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Os corações precisam ser fortalecidos 
contra o ataque dos falsos mestres. Há força na unidade. Não é o conhecimento, e certamente não é a presunção o 
elo da perfeição, mas o amor mútuo. Tal amor surge diretamente do coração de Deus em Cristo e leva de volta a ele 
(não ao líder), pois Deus é amor. I João 4:8 Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ora, 
quando os crentes, unidos em amor, são confrontados com o ensino de erros e mentiras, que orem unidos a 
respeito disso e que discutam isso entre si com base na palavra de Deus.  
Os seres humanos não precisam e não devem buscar nenhuma outra fonte de felicidade ou de santidade fora de 
Cristo. Os falsos mestres se gabam da sua sabedoria e do seu conhecimento. 
Nem homem, nem anjo, nem qualquer outra criatura não tem nada a oferecer que não possa ser encontrado, em 
essência incomparavelmente superior e em grau infinito, em Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento, como o “tesouro escondido” do qual Jesus falou em Mateus 13:44 O reino dos céus é 
semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de 
alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Tesouro este, certamente escondido, mas para ser 
desenterrado, não para permanecer escondido. 
Em Cristo todos esses tesouros estão guardados. Assim, venham e descubram-nos e se enriqueçam por intermédio 
deles. Jesus como divino é onisciente e isso constitui grande conforto para o crente. 
A sabedoria que vêm do alto é a habilidade de aplicar o conhecimento para o melhor proveito possível em situações 
concretas em cumprimento do desígnio divino. A sabedoria emprega os meios mais eficazes para atingir o mais alto 
objetivo.  
No Antigo Testamento a obra da criação é atribuída à sabedoria de Deus. Salmos 104:24 Que variedade, SENHOR, 
nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas. 
O Novo Testamento magnifica a sabedoria de Deus revelada na loucura da cruz (I Coríntios 1:18-25), na igreja 
(Efésios 3:10 para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e 
potestades nos lugares celestiais,), e na obra da providência de Deus em favor de Israel e dos gentios (Romanos 
11:33 Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os 
seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos!). 
A sabedoria humana é definida em Tiago 3:15 Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e 
diabólica. 
Sabedoria humana perecível ou sabedoria divina, vinda do alto? Você vive em meio as duas. Decisões tem que ser 
tomadas, baseado em que você decide? Nosso propósito é glorificar a Deus em tudo. Você tem agradado a Deus ou 
aos homens com seus posicionamentos? 
 
 
 
 


