
Boa ordem e a firmeza de nossa fé, tendo como fonte o amor. 

Colossenses 2:1-23 
 
Colossenses 2:3 Nele se acham escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 
O mistério que se chama Cristo vai sendo revelado, de uma forma progressiva, aos crentes que se amam e esse 
mistério, transcende a toda compreensão humana. Nenhum estudo, nenhum grau de conhecimento pode explicar a 
Cristo. Romanos 11:33-36 Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão 
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? 
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e 
por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém! Ele se dá a conhecer na 
medida em que assim deseja e apenas aos que se quer revelar... Homens o negam, levantam falsas provas da sua 
não existência, dizem que ele foi casado, mas a essência dEle como Deus nunca muda, pois Ele é imutável e continua 
alcançando vidas que abandonam tudo devido a sua graça irresistível. (Igreja perseguida). 
Nesse sentido, Ele mesmo é o tesouro oculto no campo do qual Jesus falou na parábola 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 que está certamente 
escondido, mas para ser desenterrado, não para permanecer escondido. 
O padrão divino não pode jamais ser comparado com a cópia humana. A razão é que Deus é Deus, e estamos lidando 
aqui com Cristo como Deus. Não é um cordeirinho, não é um bebê indefeso na manjedoura, mas o leão da tribo de 
Judá.  A sabedoria divina, ela, arquiteta, planeja, guia, dirige, ela controla todas as coisas. Faz o que nenhuma outra 
sabedoria no universo inteiro pode fazer. Ela reconcilia o que parece aos nossos olhos, irreconciliável: 
(1) Na sua sabedoria, Deus reconcilia o judeu com o gentio, e ambos com ele, realizando esse grande milagre por 
meio do menos provável objeto de união, a saber, a cruz, que para o judeu era pedra de tropeço, e para o gentio, 
loucura. 
(2) Na sua sabedoria, com o mesmo sacrifício ele paga a conta de nossos pecados e demonstra amor através da 
salvação. A lei e o evangelho se abraçam na cruz. Salmos 85:10 Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a 
paz se beijaram. 
(3) Na sua sabedoria, a própria rejeição do Israel carnal, em relação a Jesus, resulta, na salvação de “todo o Israel” O 
Israel físico (judeus) e o Israel espiritual (gentios). 
Cursos, cursos e mais cursos. Um profissional que não se atualiza, acaba por ficar para trás. Perde promoções, 
emprego, clientes... Na vida cristã é diferente? Não. Por que você vive apenas com o básico espiritual? Leitura da 
Palavra, oração e comunhão são essenciais. Como nos livrar de discursos enganadores, se não conhecemos a 
verdade? 
 
Colossenses 2:4 Digo isto para que ninguém vos engane com belos discursos.  
O livro de meu pai a 35 anos atrás, “Como impressionar as pessoas ao falar bem em público”. 
Paulo alerta sobre o cuidado com o engano que vem através argumentos persuasivos. I Coríntios 2:4 A minha 
palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do 
Espírito e de poder. O ano de “Calebe”, tudo vai prosperar... 
Havia muitos falsos mestres. O povo estava acostumado a ouvir oradores que eram formados pela cultura grega. 
Havia um Top 10 dos melhores oradores, que após suas exposições ganhavam muito dinheiro. Paulo alertava o povo 
a não buscar discursos humanos e sim a Palavra de Deus. (Seicho no Ie) 
Portanto, é como se Paulo dissesse: “Quando alguém vier com argumentos atraentes, não se deixem levar por tal 
pessoa e suas frases bem elaboradas”. Como os artifícios dos homens têm aparência de sabedoria, as mentes dos 
santos devem ocupar-se com a certeza de que o conhecimento de Cristo é por si só amplamente suficiente. E, 
inquestionavelmente, esta é a única chave que pode fechar a porta contra todos os erros. (A casa da moeda) 
Hebreus 13:8 Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.  
A verdadeira pregação, não nasce do meu estudo ou minha dedicação (mesmo fazendo parte), mas do coração de 
Deus. Quando não procede do coração de Deus, não passa de um discurso. Como estamos cansados de discursos 



humanos sem nenhum respaldo bíblico. Palavras são proferidas, ditas profecias são pronunciadas e por não vir de 
Deus, simplesmente não se cumprem e acabam por gerar desilusão, não com o pastor/profeta, mas com o próprio 
Deus. Ouçamos o que Deus nos diz e não o que o homem intenta dizer. Como saber qual é qual? Apenas uma vida na 
presença do altíssimo nos revela isso. João 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me 
seguem. 
 
Colossenses 2:5 Pois, embora eu esteja ausente no corpo, em espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a 
vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.  
Pois, embora eu esteja ausente no corpo. Para que ninguém afirmasse que a repreensão era irracional, como vinda 
de um lugar remoto, ele diz que sua afeição para com eles transcende a presença física dele. Ao louvar também a 
presente condição deles, ele os incentiva a não recuarem, nem se desviarem dela. 
Boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. São duas coisas nas quais consiste a perfeição, o termo ordem ele tem 
em mente concordância, não menos que a moral devidamente regulada, e inteira disciplina. E por firmeza da vossa 
fé, ele enaltece a fé deles com respeito à sua constância e prontidão, explicando que não passa de uma sombra sem 
conteúdo quando a mente vagueia e vacila entre diferentes opiniões. (Visão + Visão = Divisão). 
Em relação a boa ordem unida a firmeza da fé, podemos também observar: 
(1) A comunhão amorosa dos crentes em Cristo era profundamente percebida na Igreja primitiva. Atos 4:34-35 Pois 
nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os 
valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos; então, se distribuía a qualquer um à medida que 
alguém tinha necessidade. 
(2) O espírito de comunhão de Paulo com os que, na maior parte, não o haviam visto e, portanto, com quem ele não 
tinha conhecimento pessoal, veio provavelmente do relato feito por Epafras, quando de sua visita, relatado em 
Colossenses 1:7-8. Essa comunhão é demonstrada mais do que por palavras, através de orações e lágrimas.  
Havia amor genuíno entre eles, e, como ficamos sabendo agora, também a boa ordem não havia nenhum cisma ou 
falta de disciplina e ordem, pelo contrário, havia fé autêntica e inabalável. 
Uma vida ordeira, cheia de fé e com amor manifesto do Senhor entre os irmãos. O reino de Deus é representado 
desta forma no mundo, muito mais do que palavras. Os cristãos tem exercido um cristianismo muitas vezes 
abstrato, dividido e com pouca ou nenhuma marca no mundo. Resultado disso é a sociedade deturpada em que 
vivemos. Através de nosso testemunho alcançamos vidas e mudamos a sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARA 6 Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, 
ARA 7 nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. 
ARA 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; 
BJ 6 Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai,  



BJ 7 arraigados nele, sobre ele edificados, e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. 
BJ 8 Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da "filosofia", segundo a 
tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo.  
PER 6 Assim, pois, já que recebestes Cristo Jesus como Senhor, andai unidos a ele,  
PER 7 enraizados e alicerçados nele, confirmados na fé que vos ensinaram, transbordando em ação de graças. 
PER 8 Atenção! Que ninguém vos escravize com especulações, com argumentos chochos de tradição humana, 
seguindo os elementos do cosmo e não Jesus Cristo. 
TEB 6 Prossegui pois o vosso caminho em Cristo, Jesus o Senhor, tal como recebestes; 
TEB 7 permanecei arraigados e fundados nele, firmados assim na fé tal como vo-la ensinaram, e transbordantes de 
gratidão. 
TEB 8 Vigiai para que ninguém vos apanhe no laço da filosofia, esse vão embuste fundado na tradição dos homens, 
nos elementos do mundo e não em Cristo. 
 
 
TEB 9 Pois neste habita corporalmente toda a plenitude da divindade,  
TEB 10 e vós vos achais plenamente cumulados naquele que é o chefe de toda Autoridade e de todo Poder 
 
ARA 9 porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade. 
ARA 10 Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 
ARA 11 Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, 
que é a circuncisão de Cristo, 
ARA 12 tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a 
fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 
ARA 13 E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu 
vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos; 
ARA 14 tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era 
prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz; 
ARA 15 e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 
ARA 16 Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, 
ARA 17 porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir; porém o corpo é de Cristo. 
ARA 18 Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, 
enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, 
ARA 19 e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce 
o crescimento que procede de Deus. 
ARA 20 Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivêsseis no mundo, vos sujeitais a 
ordenanças: 
ARA 21 não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, 
ARA 22 segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. 
ARA 23 Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de 
rigor ascético; todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. 
 
BJ 9 Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade  
BJ 10 e nele fostes levados à plenitude. Ele é a Cabeça de todo Principado e de toda Autoridade. 
BJ 11 Nele fostes circuncidados, por uma circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa 
natureza carnal: essa é a circuncisão de Cristo.  
BJ 12 Fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o 
ressuscitou dos mortos.  
BJ 13 Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne e ele vos vivificou juntamente com 
Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas:  



BJ 14 apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós; e o suprimiu, pregando-o 
na cruz,  
BJ 15 na qual ele despojou os Principados e as Autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-
os em cortejo triunfal.  
BJ 16 Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais ou de lua 
nova ou de sábados,  
BJ 17 que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo.  
BJ 18 Ninguém vos prive do prêmio, com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, 
inchado de vão orgulho em sua mente carnal,  
BJ 19 ignorando a Cabeça, pela qual todo o Corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o seu 
crescimento em Deus.  
BJ 20 Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que é que vos sujeitais, como se ainda vivêsseis no 
mundo, a proibições como  
BJ 21 "não pegues, não proves, não toques"?!  
BJ 22 Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens.  
BJ 23 Têm na verdade aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, 
mas não têm valor algum senão para satisfação da carne. 
 
PER 9 Pois nele reside corporalmente a plenitude da divindade,  
PER 10 e dele recebeis vossa plenitude. Ele é a cabeça de todo comando e poder.  
PER 11 Por meio dele fostes circuncidados: não com a circuncisão que os homens praticam, descobrindo a carne do 
corpo, mas com a circuncisão de Cristo,  
PER  12 que consiste em ser sepultados com ele no batismo e em ressuscitar com ele pela fé no poder de Deus, que 
o ressuscitou da morte. 
PER 13 Vós estáveis mortos por vossos pecados e pela incircuncisão carnal; ele, porém, vos vivificou com ele, 
perdoando-vos todos os pecados.  
PER 14 Cancelou o documento de nossa divida, com suas cláusulas contra nos, e o anulou, pregando-o consigo na 
cruz. 
PER 15  Despojando autoridades e potestades, as fez desfilar publicamente em sua marcha triunfal. 
PER 16 Portanto, que ninguém vos julgue por questões de comida ou bebida, solenidades, festas mensais ou 
semanais. 
PER  17 Tudo isso é sombra do que virá; a realidade pertence a Cristo.  
PER 18 Que ninguém vos desqualifique: ninguém dedicado a mortificações e ao culto de anjos, envolvido em visões, 
inchado sem razão por sua mente carnal;  
PER 19 ao invés de agarrar-se á cabeça, da qual todo o corpo, mediante juntas e ligamentos, recebe sustento e 
coesão e cresce como Deus o faz crescer. 
PER 20 Se com Cristo morrestes para os elementos do cosmo, por que seguis as normas dos que vivem no mundo? 
PER 21 Não pegues, não proves, não toques,  
PER 22 coisas destinadas a gastar-se com o uso, seguindo preceitos e ensinamentos humanos. 
PER 23 Eles tem a aparência de sensatez, com sua piedade afetada, mortificação e austeridade corporal; mas nada 
valem, a não ser para satisfazer à sensualidade.  


