
A suficiência de 
Cristo para 
restaurar a 

totalidade do 
ser humano

Somente em Jesus 
conseguiremos obter a 

restauração em nossa alma. 1
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TEXTO BÍBLICO

Colossenses 2
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"Deixo-vos a paz, a minha 

paz vos dou; não vo-la dou 

como o mundo dá”.

Jo 14.27a

10. E estais perfeitos nele, que é a

cabeça de todo principado e potestade;

12. Sepultados com ele no batismo,

nele também ressuscitastes pela fé no

poder de Deus, que o ressuscitou dos

mortos.

13. E, quando vós estáveis mortos nos

pecados e na incircuncisão da vossa

carne, vos vivificou juntamente com

ele, perdoando-vos todas as ofensas,

14. havendo riscado a cédula que era

contra nós nas suas ordenanças, a qual

de alguma maneira nos era contrária, e

a tirou do meio de nós, cravando-a na

cruz.

15. E, despojando os principados e

potestades, os expôs publicamente e

deles triunfou em si mesmo.



COMENTÁRIOS EXTRAS

Comentário Moody de Cl 2:10

▪ O Senhorio de Cristo e a Falsa 
Doutrina em Colossos. 2:8 – 3:4. 

▪ A. A Suficiência Exclusiva de Cristo.
2:8-15.

▪ O apóstolo começa seu argumento com
uma reafirmação da raridade de Cristo
e do relacionamento do crente com Ele.
Como cabeça e dominador de toda
autoridade e como a própria esfera da
existência da nova dispensação do
cristão, o lugar de Cristo na vida cristã
é todo-inclusiva, e exclusiva de todos
os outros.

▪ 8. A heresia colossense era uma
"filosofia" conforme a tradição
(parodosis) dos homens e rudimentos
do cosmos (cons. 2:20). Paulo não
condena a tradição em si mesma mas
antes estabelece um contraste com esta
heresia e a tradição segundo Cristo,
que os colossenses receberam (2:7).
Há então uma tradição própria – à qual
o apóstolo expressa gratidão em outras
passagens (por exemplo, Rm. 6:17; I
Co. 11:2, 23; 15:3; Fp. 4:9) – a
essência da qual jaz em sua
apostolicidade (veja Cl. 1:1).

Tradição apostólica tem o status da
revelação, pois nela o próprio Cristo
exaltado fala através de seus
representantes autorizados (cons. Oscar
Cullmann, "Tradition ", The Early
Church, pág. 59-99).

9,10. A palavra grega para divindade ou
deidade é o nome abstrato de Deus
(Arndt) e inclui, além dos atributos
divinos, também a natureza divina
(Beng). Opondo-se à idéia docética de
que a matéria é má, está a afirmação
bíblica de que a própria divindade
manifestou-se corporalmente (somatikos)
ou em realidade material (Lightfoot;
cons. Jo. 1:14).
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COMENTÁRIOS 
EXTRAS

Outros (Moule, por exemplo) interpretam somatikos com o
significado de: 1) um organismo de Cristo em contraste com o
pleroma múltiplo de poderes cósmicos; ou, menos
provavelmente, 2) o Corpo de Cristo, isto é, a Igreja. A plenitude
(pleroma; cons. nota sobre 1:19) que é inerente a Cristo,
impregna aqueles que estão em união com Ele para aperfeiçoá-
los (pepleromenoi) ou dar-lhes a plenitude (cons. Ef. 1:23).

União com Cristo somente é suficiente, pois Ele é o cabeça de
todas as outras autoridades; elas nada podem acrescentar à
santidade ou à redenção. 11,12. No N.T. não por intermédio de
mãos é um termo quase técnico usado em relação às realidades
da nova dispensação comunitária em contraste às instituições e
rituais da antiga aliança. Refere-se com muita freqüência à
Igreja na qualidade do verdadeiro templo de Deus dado à luz na
morte e ressurreição de Cristo (Mc. 14:58; Jo. 2:19, 22; Atos
7:48; II Co. 5:1; Hb. 9:11, 24). Aqui identifica a morte e
ressurreição de Cristo como sendo a verdadeira circuncisão
(cons. Fp. 3:3), na qual os cristãos, na qualidade de Corpo de
Cristo, participaram.

Ambos os conceitos são, para Paulo, expressões da realidade
comunitária implícita na fé dos cristãos – união com a morte e
ressurreição do Salvador (veja Introdução).

No despojamento do corpo da carne. Veja comentário sobre 2:15.

Batismo pode se referir primeiramente ao batismo da morte de
Cristo (cons. Mc. 10:38; Lc. 12:50), embora o batismo cristão não
deve ser excluído (cons. Rm. 6:4). Não há uma analogia direta entre
o batismo cristão e o rito da circuncisão da "velha dispensação".

Circuncisão aqui é a morte de Cristo, pela qual Ele operou o
rompimento da velha dispensação, purificando do pecado e
reconciliando com Deus (cons. Dt. 30:6; Jr. 4:4; 9:25, 26). É com
isso que o batismo cristão tem de ser relacionado.

13. Para os gentios a morte de Cristo como figura da circuncisão
tinha significado especial: sua antiga alienação do povo de Deus
estava simbolizada pela incircuncisão literal (cons. Ef. 2:11).
Entretanto, o uso aqui de carne, isto é, o homem sob o pecado, para
indicar uma incircuncisão moral é possível. A ressurreição, vista
como ação comunitária juntamente com ele, encontra a sua
realização através do gracioso perdão de Deus (cons. Ef. 2:1-10).



COMENTÁRIOS 
EXTRAS

14. O escrito é um certificado de débito (Deiss, BS, pág. 247) e
presumivelmente se refere à lei escrita de Moisés. Para os
gentios ela também pode incluir a lei com a qual suas
consciências concordavam (cons. Rm. 2:14, 15; Êx. 24:3; Ef.
2:15). Esta obrigação que, não estando quitada, permanecia
contra nós foi paga na cruz. 15. Despojando, ou melhor,
despindo (apekdyomai) é uma palavra composta, não
essencialmente diferente de outra expressão paulina, ekdyo. Esta
última, usada na LXX (e no grego clássico) em se tratando de
"desnudar" inimigos de guerra, fornece a pista para o significado
aqui.

No tempo do V.T. os prisioneiros eram despidos de quase toda a
roupa. Esse ato veio a simbolizar a derrota, e para os profetas
significa o juízo de Deus (cons. Ez. 16:39; 23:26). No N.T. esta
idéia entra no reino das "últimas coisas" quando os justos serão
vestidos, em contraste com os injustos, que ficarão despidos e
nus sob o juízo de Deus (cons. Mt. 22:11; Ap. 3:17, 18; 16:15; II
Co. 5:3, 4).

O presente versículo, descrevendo Cristo como "despindo"
principados e as potestades através de Sua morte e ressurreição,
provavelmente se refere, de um lado, aos poderes angélicos (através
dos quais a cédula das ordenanças foi dada, Gl. 3:19) que controlam
os governadores humanos e, de outro lado, a males personificados,
tais como a morte.

Cristo morreu, "para que pela morte aniquilasse o que tinha o
império da morte, isto é, o diabo; e livrasse todos os que, com medo
da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão" (Hb. 2:14,
15). Para o indivíduo, a morte ainda tem de ser destruída (I Co.
15:25, 26); "em Cristo" sua destruição aconteceu quando, na Sua
triunfante ascensão, o Salvador levou-a cativa com todos os outros
poderes (Ef. 4:8). Semelhantemente, despindo ou despojando
(apekdyomai) o corpo da carne (Cl. 2:11), pode se referir ao
julgamento comunitário sobre a cruz do corpo da carne adâmico,
isto é, o homem todo sob o pecado, sob o juízo, sob a morte. Neste
caso, esta frase contrasta como "corpo de Cristo" (cons. I Co. 15:22;
Robinson, The Body, pág. 31). O perdão gracioso de Deus (Cl.
2:13) tem de ser compreendido à luz do significado da cruz: nela o
débito do homem está cancelado e os poderes que mantém o
homem cativo são eles mesmos publicamente derrotados e feitos
prisioneiros. Tomando consciência disso, torna-se aparente o
absurdo que há em se voltar, buscando um complemento para a
redenção, do Cristo triunfante para os poderes subjugados.



OBJETIVOS

1
Mostrar
o mapa de nossa personalidade

2
Ensinar
que é preciso se desprender do
passado

3
Explicar
que o diabo não quer que

alcancemos a cura
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Esse e-book se propõem a:



3 passos para 
entender

1

O mapa de 
nossa 

personalidade

2

É preciso se 
desprender do 

passado

3 

O inimigo não 
quer que 

alcancemos a 
cura
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INTRODUÇÃO

▪ Esta lição tem o objetivo de demonstrar que é possível a
restauração da totalidade do ser humano pelo poder de Jesus
Cristo. Contudo, é necessário que o nascido de novo viva
segundo os princípios da Palavra de Deus para desfrutar das
bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta
terra.
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1 - O mapa de nossa 
personalidade

As experiências vivenciadas participam da
formação da personalidade, refletindo, assim, na
maneira de agir de uma pessoa. Nosso
relacionamento com os outros é influenciado por
nossas experiências passadas. Dizem os
psicólogos que as coisas que nos acontecem nos
primeiros anos de vida passam a constituir uma
base que determina o modo como agimos ou
reagimos diante de todas as situações, pelo resto
da vida.
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Lemos na Palavra de Deus: "o homem bom tira boas coisas do seu bom
tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más." [Mt 12.35]. Os
psicólogos já chegaram à conclusão de que empregamos 50% de nossa energia
mental e emocional reprimindo lembranças penosas. Todos nós precisamos de
restauração na alma, uns mais e, outros menos. Naturalmente, não podemos
mais modificar aquela situação, mas quando nascemos de novo, o senhor Jesus
nos liberta do domínio, também, daquele senso de vergonha das práticas
pecaminosas que tenta paralisar a pessoa e sufocá-la com tristeza e desânimo
[2Co 5.17; Fp 3.13-14]

1.1. A restauração é 
para todos



1.2. Em Jesus obtemos a 
restauração

Isaías 53 nos apresenta várias características de Jesus. O texto cita: sem
parecer nem formosura, homem de dores e experimentado nos trabalhos,
desprezado e que nós não fizemos dele caso algum. Jesus conhecia com
precisão a dor e o sofrimento, sabia o que era desprezo e rejeição. Todas
as mazelas do ser humano Ele tomou sobre si, bem como enfermidades e
doenças, por fim toda maldição e pelo Seu sacrifício na cruz trouxe
restauração, libertação e cura. Seu sangue derramado tornou-se a
garantia da remoção da maldição para que possamos desfrutar de todas
as bênçãos.
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1.3. Paz de espírito e de 
coração

Encontramos em Isaías 26.3 um exemplo quanto a participação divina e
humana no processo de se desfrutar de paz: "tu conservarás em paz
aquele cuja mente está firme em ti…”. A expressão "conservarás", se
refere a ação Divina, ou seja, preserva, guarda. Enquanto que "mente
firmada", é ação humana traço "algo pensado na mente; ou algo
entesourado ou guardado no coração". A pessoa que já passou pela
experiência do Novo Nascimento precisa se exercitar e vigiar para
ocupar sua mente e seu coração com o que edifica, além de levar a Deus
em oração, com confiança, O que preocupa ou inquieta, para, assim,
desfrutar dessa paz [Pv 4.23; Fp 4.6-9].
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2 - É preciso se 
desprender do passado

Não podemos viver o hoje preso às
experiências negativas do passado, é preciso
mudar o foco. Precisamos compreender que
devemos dar liberdade para que o Espírito
Santo nos leva à cura. Se realmente
quisermos ser integralmente restaurados e
desfrutarmos de paz interior, ele pode
conceder a nós, e assim fará [Cl 1.13-14]



2.1. Remova as 
recordações indesejáveis

É possível que, quando examinamos a consciência, ainda encontramos
resquícios de culpa que precisa ser tratada. Essa culpa pode proceder de
coisas pequenas ou grandes que fizemos no passado mas que ainda não
nos arrependemos e nem confessamos ao Senhor. É produto de pequenas
coisas como mentiras ou palavras ferinas. Provém do egoísmo da
infância, rebelião da adolescência, individualismo do adulto, ou de
confrontos violentos e recentemente os ocultos - cuja lembrança produz
um sentimento de tristeza e dor ponto não podemos manter essas coisas
guardadas por mais tempo.
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2.2. Tratamento direto 
na causa e não no 
sintoma

Esconder o problema não é a solução. Negá-lo muito menos. É
preciso reconhecer o pecado, confessar, crer no poder de Jesus para
perdoar e não mais cometê-lo. Arranjar desculpas ou se esconder
atrás da hipocrisia não traz libertação. O que necessitamos não é
uma razão para continuar pecando, mas a libertação que vem pelo
conhecimento da Verdade. Devemos reconhecer que nossa carne é
fraca e vivemos numa sociedade pecaminosa que fará de tudo para
nos seduzir e fazer-nos pecar. Porém, não necessitamos ceder à
tentação. Foi Martinho Lutero quem disse: "Você não pode evitar
que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que
eles façam ninho nela". Certamente que você não poderá evitar que
a tentação venha a sua mente. Contudo você poderá evitar que ela
o domine.
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2.3. A paz que cura

O Espírito Santo ajuda a desfrutar da paz que excede todo entendimento
e que produz cura de toda a experiência amarga e frustrante que
possamos ter vivido. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso
Salvador pessoal, adquirimos também um relacionamento com o Espírito
Santo que cooperou para que fossemos alcançados pela Graça Salvadora.
Ele nos ajuda a desfrutar da benção de Deus de três maneiras: habitando
em nós, intercedendo por nós e ungindo-nos com o poder de Deus [Rm
8.26-27]. Tem a consciência da presença do Espírito Santo na vida do
nascido de novo. Receba com alegria a sua presença todas as vezes que o
inimigo quiser te acusar e use a unção que está sobre ti para despedaçar
todo jugo e caminhar em Triunfo sempre.
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ADICIONAR UM RODAPÉ
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3 - O inimigo não quer 
que alcancemos a cura

Satanás tem um arquivo organizado 

com todas as nossas fraquezas, nossos 

pontos mais "doloridos", nossos 

fracassos e temores. Ele é o acusador e 

tem todo o interesse em manter uma 

pessoa prisioneira de seus pecados e suas 

culpas, buscando destruí-la.



3.1. Não dê ouvido às 
mentiras do diabo

Ele é um mentiroso! A Bíblia nos diz: "porque, se perdoardes aos
homens as suas ofensas também Vosso Pai Celestial vos perdoará a vós;
se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas também Vosso Pai
vos não perdoará as vossas ofensas." [Mt 6.14-15]. Só podemos obter
uma cura completa, se perdoarmos aqueles que nos magoaram de alguma
forma.
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3.2. Devemos confiar em 
nosso pastor

A humildade se acha intimamente ligada a sinceridade. Temos que
buscar a Deus com humildade. Betty Tapscott afirma: "A principal razão
por que muitas pessoas não buscam auxílio espiritual é que são
orgulhosas. Não querem que os outros saibam de sua vida passada; não
querem que os outros percebam que elas se acham espiritualmente
presas, devido a certas lembranças dolorosas, que elas estão passando
por um sofrimento terrível bem no fundo de sua alma". Por isso é
necessário confiar em quem Deus estabeleceu como pastor em nossas
vidas, devemos vencer as barreiras e abrir nosso coração a este guia que
nos ministra, entender que é ele quem vela por nossa alma, pois um dia
há de dar conta dela, conforme Hebreus 13.7,17.

20



21

O Senhor Jesus, o bom pastor, revelou que, enquanto há os que procuram
roubar matar e destruir, ele veio para que suas ovelhas desfrutem de vida
com abundância - “vida completa”; “vida em plenitude”;
“superabundância” [Jo 10.10]. Afinal, Deus, por intermédio de Jesus
Cristo, nos reconciliou consigo mesmo [2Co 5.18]. Tal verdade não
significa uma existência na terra sem adversidades e aflições mas sim,
que é possível aos que permanecem em Cristo já vivenciar alegria, paz,,
esperança, amor, fé, segurança e tantas outras bênçãos reservadas para os
que pertencem à família de Deus [Ef 2.19].

3.3. Vida com abundância
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CONCLUSÃO

▪ Que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos em Cristo, para que, 
mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, possamos 
desfrutar de paz, alegria e Vida abundante. Permaneçamos em oração e 
vigilância constantes, guardando o coração e mente para não sermos 
sufocadas com que não edifica e impede nosso crescimento em Cristo.

▪
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