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A carta de Colossenses foi escrita por Paulo e Timóteo para alertar os seus ouvintes sobre os
ensinamentos que tentavam reduzir a pessoa de Jesus Cristo de forma a não reconhecer a sua divindade
e poder – Colossenses 2.6-9 NVT. Os colossenses deveriam se manter firmes na fé, sem se afastar da
esperança do evangelho – Colossenses 1.23 NVT. Para isso eles deveriam reconhecer a superioridade de
Cristo e a sua suficiência em suas vidas – Colossenses 1.15-17. Todas as coisas foram criadas por Ele com
o propósito de alcançar seus objetivos na criação, que era fazer com que a criação servisse a seus
propósitos. Para isso, Ele sustentava a criação através de Sua presença constante.
Diante do perigo do falso ensino e da necessidade de exaltar o Senhor Jesus, o evangelho da
graça de Deus precisava ser apresentado aos colossenses de forma pura, de forma clara e de forma
sincera. O evangelho anuncia a verdadeira libertação em Jesus – Colossenses 1.13 RA. Ele havia resgatado
aqueles crentes da destruição eterna, atraindo cada um para si mesmo e libertando do império das trevas.
A palavra império, por sua vez, significa domínio, poder e autoridade espiritual que agia na vida deles –
Efésios 2.1,2 RA. O domínio das trevas se manifestava na escuridão moral e espiritual produzida pelo
pecado pela prática de obras infrutíferas – II Coríntios 4.3-6 NVT. Uma vez libertados, eles não pertenciam
e nem serviam mais às trevas – I Tessalonicenses 5.5 NVT. A grande obra de libertação teve como efeito
a transferência, a remoção e mudança de lugar e de situação daqueles crentes colossenses – Efésios 1.6,7
NVT. A segurança eterna era pertencer a um reino que não podia ser movido e nem abalado – Hebreus
12.28 RA. A grande obra de libertação ocorreu através da redenção – Colossenses 1.14 RA. O que
significa redenção? A palavra tem dois significados:
1.Libertação mediante pagamento de resgate – I Pedro 1.18,19 NVT.
2.Comprar de volta o que havia sido perdido – I Coríntios 6.19,20 NVT.
Assim como os colossenses nós também recebemos o perdão dos nossos pecados através da
redenção, de forma de fomos comprados pelo sangue de Jesus e libertados da penalidade e do domínio
do pecado. Fomos movidos do poder das trevas para o reino da luz de Jesus, o reino que não será abalado
e nem mudado, pois permanece eternamente. Por isso, diante do ensino devemos:
1.Manter firme a nossa confissão sobre a pessoa e a obra de Cristo.
1 Pedro 5:10 NVT
Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus.
Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os
fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce.
2.Praticar a cada dia a submissão ao senhorio de Cristo.
Efésios 5:8-10 NVI
Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto
da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade; e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.
3.Andar na luz de Cristo.
1 João 1:7 RA
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
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