
PENSANDO COMO DEUS PENSA

Deus não pensa como você, 
mas ele pensa em você o 
tempo todo!
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O PODER DA RECONCILIAÇÃO



Mateus 6:22-23 (NVT) 
 “Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. 

Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz.  
Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. 

E, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é 
profunda essa escuridão!
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COMO VEMOS 
AS COISAS?

COMO PENSAMOS 
E CREMOS? 
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COMO 

AGIMOS?



O QUE PODE ESTAR 
AFETANDO NOSSOS  

"OLHOS ESPIRITUAIS"? !6

COLOSSENSES 1:13-23



1 - NÓS FOMOS LIBERTADOS DO DOMÍNIO DAS TREVAS

Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino 
de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou 
nossos pecados. - Cl 1:13  

redenção: libertação por meio de pagamento de um resgate 

perdão, remissão: apagar os pecados da memória como se eles 
nunca tivessem sido cometidos  

 7



2 - NÓS FOMOS CRIADOS POR ELE E PARA ELE

Colossenses 1:15-16 (NVT)  

15 O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a 
criação. 

16 Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus 
como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não 
podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do 
mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
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3 - TUDO O QUE PRECISAMOS ESTÁ EM CRISTO

Colossenses 1:17-19 (NVT)  

17 Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. 

18 Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, 
supremo sobre os que ressuscitam dos mortos; portanto, ele é 
primeiro em tudo. 

19 Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no 
Filho, 
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4 - FOMOS RECONCILIADOS:  
SANTOS, SEM CULPA E SEM ACUSAÇÃO 

Colossenses 1:20-22 (NVT)  

20 e, por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do 
Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. 

21 Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele 
separados por seus maus pensamentos e ações.  

22 Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo 
físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem 
culpa e livres de qualquer acusação.
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SANTOS —> separado, puro de todas as faltas, que tem um 
relacionamento direto com Deus 

SEM CULPA —> consciência limpa, sem mancha 

Por meio do Espírito eterno ele se ofereceu a si mesmo a Deus como 
sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as 

nossas culpas; - Hebreus 9:14 NTLH
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SEM ACUSAÇÃO —> que não pode ser julgado, não 
acusado, irrepreensível, SEM CONDENAÇÃO. 

Ele cancelou o registro de acusações contra nós, 

removendo-o e pregando-o na cruz. - Colossenses 2:14
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É preciso, porém, que continuem a crer nessa 

verdade e nela permaneçam firmes.  
 
Não se afastem da esperança que receberam quando 
ouviram as boas-novas  - Cl 2:2
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Sua vida não precisa sofrer mais as consequências da 
culpa, da acusação e da condenação. 

1 Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que 
estão em Cristo Jesus.  

2 Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da 
lei do pecado, que leva à morte. 

3 … Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós;  

Romanos 8:1-3


