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Colossenses 3:1-17
Por muitas vezes, lutamos por anos e anos a fio com o desejo de vivermos uma vida mais santificada.
Vamos a conferências espirituais, lemos livros, recebemos conselhos e escutamos sermões sobre o assunto,
parecendo por vezes que o livro e o pregador estavam expondo nossa própria vida em suas ilustrações. Não
poucas vezes terminávamos o livro ou saíamos do culto pensando, “Agora será diferente!”. Mas descobríamos
que o efeito não durava muito tempo.
Apesar de sabermos que somos justificados pela fé, raramente nos beneficiamos deste fato. Arrastamos
pela vida o peso da culpa, servindo a Deus com algo no coração que parece trazer distância entre o que
acontece no exterior e o que se passa no interior. Será que algum dia poderemos endireitar nossa vida? Como
confessar um pecado pela centésima vez? Onde está a sinceridade? Chegamos ao ponto de pensar em desistir
da caminhada da fé, duvidando até de nossa própria conversão.
Mas esta não é a verdade refletida na Palavra de Deus! O céu só começa a se abrir quando percebemos,
do fundo de nosso espírito, que somos perdoados, purificados, justificados e aceitos pelo que Cristo fez por
nós e não pelo quanto nós nos entregamos a ele. Pregamos este evangelho a não-cristãos, mas falhamos em
vivê-lo. O alívio de ter certeza de que somos perdoados e amados tira o peso de sobre nossos ombros, dandonos o desejo de viver uma vida santificada, entregue a Jesus, ao invés de apenas tentar não pecar. Colossenses
3 fala sobre esta luta que todo cristão trava para conseguir santidade e justiça em sua vida.

Abertura
☼ Quais destas afirmações descrevem a relação entre seus pensamentos e suas ações?
___ Normalmente, eu ajo primeiro e penso depois.
___ Antes de fazer algo, eu geralmente peso os prós e os contras, cuidadosamente.
___ Primeiro eu me imagino fazendo cada passo da ação, e então faço minha escolha.
___ Eu preciso refletir um pouco mais antes de tomar minhas atitudes.
___ Freqüentemente penso tanto que acabo não fazendo nada.
☼ Explique sua resposta, dando um exemplo prático.

Estudo
Leia e medite no texto de Colossenses 3:1-17 e responda as questões a seguir (use o verso da folha).
1) A passagem fala de coisas que devemos fazer ou não, mas também de coisas que Deus já fez, está fazendo
ou fará. Quais são estas atitudes de Deus feitas em nosso benefício?
2) De que maneira nosso comportamento é afetado pelo conteúdo de nossa mente e coração (veja vv. 1-4)?
3) Você acha que os pecados dos versos 5-9 já nascem assim em nosso coração, ou são pequenos
pensamentos que se tornam uma bola de neve? Dê um exemplo.
4) Como Deus está continuamente nos mudando, interiormente (v. 9,10, especialmente)?
5) Como uma vida santificada causa impacto na vida comunitária daqueles que seguem Jesus (vv. 11-17)?

Compromisso
☼ Você tem em sua vida atitudes que não podem ser classificadas como vindo do alto? Explique.
☼ Quais atitudes dos versículos 12-14 você precisa colocar em sua vida?
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