Esboço culto noite 14.11.21
Mensagem: Recebendo a plenitude de Deus
Pastor Jamir Sbrana
A carta escrita aos colossenses nos mostra que Deus tem pessoas específicas para ministérios
específicos. Paulo enviou um homem para abençoa aqueles irmãos, um dos seus companheiros de missão,
Epafras – Colossenses 1.7 NVT. O texto declara que Epafras era amado! Por quem? Epafras era amado
por Paulo, por ter sido seu companheiro de prisão – Filemon 1.23 NVT. Epafras era amado por Deus e por
Jesus, por ser fiel a palavra de Jesus, conforme promessa do Senhor – João 14.21 RA. Por isso, Epafras
era um presente dado por Deus para aquela igreja – Colossenses 4.12,13 NVT. Assim, diante do ensino e
do exemplo de Epafras os ouvintes da carta passaram a demonstrar amor:
1.Pelo povo de Deus – Colossenses 1.4 NVT.
2.Pela obra de Deus – Colossenses 1.8 NVT.
Por esta razão, Paulo e Timóteo se colocaram diante de Deus, pela oração e pela súplica em favor
daqueles ouvintes – Colossenses 1.9 RA. O foco do pedido deles não era em quem estava pedindo, mas
no que estava sendo pedido. O que Paulo e Timóteo estavam pedindo a Deus sobre os colossenses? Eles
pediam que os colossenses transbordassem – Efésios 3.17-19 RA. Paulo e Timóteo oravam de uma
maneira específica pelos colossenses para que eles fossem preenchidos de pleno conhecimento. Por que
eles poderiam ser preenchidos assim? Porque eles eram novas criaturas em Cristo – Colossenses 3.10
RA. Paulo e Timóteo oravam para que os colossenses fossem preenchidos com o pleno conhecimento da
vontade de Deus, que envolvia:
1.As bênçãos que eles tinham em Cristo – Filemon 1.6 NVT. Eles tinham sido inimigos, mas pela morte
de Jesus eles se tornaram santos e sem culpa – Colossenses 1.20-22 NVT.
2.A salvação dos homens perdidos – I Timóteo 2.3,4 RA
Somente Deus poderia preencher a vida daqueles ouvintes com plenitude – Efésios 1.23 NVT.
Essa plenitude seria em sabedoria e entendimento espiritual, através da palavra de Cristo – Colossenses
3.16 RA. Essa plenitude tinha um propósito – Colossenses 1.10 RA. Para isso, seria necessário andar de
modo digno, que significa de modo adequado, no eixo, no centro. Eles deveriam andar de modo digno:
1.Do Senhor, que os havia chamado para Sua glória e Seu reino – Colossenses 1.12 RA.
2.Do chamado de Deus – Efésios 4.1 NVT. O que deveria produzir frutos na vida deles? A esperança –
Colossenses 1.5,6 RA.
3.Do evangelho de Cristo – Filipenses 1.27 RA. Para isso eles estavam sendo fortalecidos – Colossenses
1.11 RA. A palavra “fortalecido” significa ser capacitado e preenchido com todo o poder – Efésios 6.10
RA. Eles seriam fortalecidos segundo a força da glória de Deus, através do Espírito Santo – Efésios 3.16
RA.
Os colossenses seriam preenchidos da plenitude de Deus para andar de modo digno de Deus,
agradando o Senhor em tudo e glorificando o Seu nome. O poder e a capacidade para isso viriam do
Senhor, através do Espírito Santo, através da Sua palavra e através dos ministérios dados pelo Senhor
para a vida da igreja. Nós que estamos em Cristo pela fé temos as mesmas promessas e responsabilidades
que os colossenses. Por isso, todos seremos preenchidos. O Senhor nos preencherá segundo a capacidade
que Ele encontrar em nós. Desta forma vamos glorificar o Senhor vivendo de uma maneira digna.
Podemos servir aos irmãos com nosso ministério e levar o evangelho de Cristo aos perdidos, segundo a
vontade de Deus – Colossenses 4.5 NVT.
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