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COISAS DO ALTO

5



PENSANDO NAS COISAS DO ALTO
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COMO VEMOS COMO PENSAMOS



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. 

SANTOS —> separado, puro, com relacionamento direto com Deus, o Pai 

SEM CULPA —> consciência limpa, sem manchas,  

SEM ACUSAÇÃO —> que não pode ser julgado, não acusado, irrepreensível, SEM 
CONDENAÇÃO.

O PODER DA RECONCILIAÇÃO



1 Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com 
Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde 
Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus.  

2 Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra.  

3 Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira 
vida está escondida com Cristo em Deus. 

Colossenses 3:1-3 (NVT) 



AS COISAS DO ALTO 
E AS COISAS DA TERRA 6

COLOSSENSES 3



AS COISAS DA TERRA
• Imoralidade sexual 

• Impureza 

• Paixão sensual 

• Maus desejos 

• Ganância (avareza) 

• Ira 

• Indignação (raiva) 

• Maldade 

• Maledicência 

• Linguagem obscena 

• Mentira
7

… pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas 
práticas perversas. - Col 3:9



AS COISAS DO ALTO

• Compaixão 

• Bondade 

• Humildade 

• Mansidão 

• Paciência 

• Compreensão 

• Perdão 

• Amor - a marca da 
perfeição 

• A paz de Deus 

• Gratidão 

• Palavra de Deus 

• Sabedoria 

• Aconselhar e ajudar 

• Louvar 

• Fazer tudo por meio 
de Jesus e para Ele
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Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a 
conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a ele. - Cl 3:10



Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, 
se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou 
incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que 
importa, e ele vive em todos. 

Colossenses 3:11
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Você é Especial

Max Lucado





























OS DOIS LADOS DA REJEIÇÃO: 
VIVER PARA TER APROVAÇÃO DOS OUTROS 
VIVER SEM SE IMPORTAR COM OS OUTROS

Eu não quero viver à cata de estrelinhas 

Eu não quero viver lamentando minhas bolinhas 

Eu não quero carregar as marcas de outras pessoas 

Onde estão os meus pensamentos? Sou controlado por sentimentos 
de dor e rejeição? Por aprovação e desaprovação das pessoas?
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Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, 
se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou 
incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que 
importa, e ele vive em todos. 

Colossenses 3:11
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Eu disse: Você é meu servo; eu o escolhi e não o rejeitei.  

Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, 
pois sou o seu Deus.  

Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha 
mão direita vitoriosa. 

Isaías 41:9-10
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