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Lição 1:  Colossenses 1.1-14 - Orando A Favor Dos Irmãos 

Abertura: 
Você já recebeu uma carta de um amigo (uma amiga) que deixou você muito alegre?

Examinando as Escrituras: Colossenses 1.1-14 
1.  Paulo e Timóteo escreveram esta carta para quem?  1.1-2 
2.  Por que Paulo sempre agradecia a Deus pelos irmãos?  1.3-4 
3.  Onde está a esperança do crente?  1.5 
4.  O que é o evangelho e qual é o resultado do evangelho?  1.6 
5.  Quem ensinou a palavra às pessoas em Colossos?  1.7 
6.  Qual foi o pedido que Paulo fez a favor dos irmãos em 1.9? 
7.  Por que o conhecimento da vontade de Deus e a sabedoria espiritual são tão 
importantes?  1.10-11 
8.  Quem tem a herança do reino da luz?  1.12 
9.  Quem nos oferece o perdão dos pecados e um lugar no Reino de Cristo?  1.13-14 

Aplicação: 
1.  Por que nossas orações devem ser orações de agradecimento? 
2.  Fale sobre maneiras em que os irmãos precisam demonstrar amor uns pelos outros. 
3.  Como você tem demonstrado a fé, o amor e a esperança na sua vida cristã? 
4.  Como você pode ver o evangelho frutificando nesta igreja? 
5.  O que você aprende sobre oração observando esta oração de Paulo? 
6.  Para quem você precisa orar esta semana? 
7.  Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para você, o que ele diria? 
8.  Para quem você pode enviar uma carta ou um bilhete nos próximos dias? 

Oração: 
Senhor, nós Lhe agradecemos por nossos irmãos em Cristo.  Por favor, abençoe 
nossos irmãos.  Pai, ajude aos irmãos a crescer na fé, no amor, na esperança e no 
conhecimento da Sua palavra.  Senhor, queremos ver todos Lhe agradando em tudo e 
frutificando em toda boa obra.  Fortaleça-nos, Pai, com todo o Seu poder, para que 
possamos perseverar até o fim.  Nós Lhe agradecemos em nome de Cristo Jesus, 
Amém. 
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Lição 2:  Colossenses 1.14-23 - Cristo - O Máximo! 

Abertura: 
Pense sobre alguém que você respeita.   
Quais são algumas qualidades que ela tem que você aprecia e estima? 

Examinando as Escrituras: Colossenses 1.14-23 
1. Qual é a relação de Jesus com nosso Deus?  1.15 
2. Qual foi o papel de Jesus na criação?  1.15,16  (João 1.3) 
3. Qual é a posição de Jesus?  1.17,18 
4. Qual é a idéia de ser o “primogênito dentre os mortos”?  Jesus ressuscitou! 
5. Sobre o que Jesus tem a supremacia?  1.18 
6. Explica o significado de 1.19. 
7. Quem possibilitou a nossa reconciliação com Deus?  1.20 
8. Qual foi o preço da paz?  1.20 
9. O que nos separava de Deus e nos tornava inimigos de Deus?  1.21 
10. Como é que Deus quer apresentar todos os Seus filhos?  1.22 
11. Qual é a fonte de nossa esperança?  1.23 
12. O que significa ser um “ministro do evangelho”?  1.23 

Aplicação: 
1. Por que você e eu precisamos saber a verdade sobre a supremacia de Cristo? 
2. Por que a nossa reconciliação com Deus é tão importante? 
3. Que diferença a autoridade de Cristo faz na sua vida no dia a dia? 
4. O que você pode fazer para ter uma fé mais firme? 
5. Por que você acha tão importante meditar nas idéias contidas nesta passagem? 
6. Com quem você precisa compartilhar esta maravilhosa mensagem de Cristo? 

Oração: 
Pai nosso, sou tão grato por Cristo Jesus Seu Filho e nosso Salvador!  É muito bom ter 
um Salvador que está acima de todas as coisas.  Eu me submeto a Cristo mais uma 
vez neste momento.  Quero ficar firme até o fim.  Me use, Senhor, para compartilhar as 
boas novas deste Jesus maravilhoso com todas as pessoas que eu conheço.  Amém! 
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Lição 3:  Colossenses 1.24-2.5 - O Trabalho De Paulo A Favor Dos Irmãos 

Abertura: 
Você lembra de uma época na sua vida na qual você se esforço bastante para alcançar 
seu alvo? 

Examinando as Escrituras: Colossenses 1.25-2.5 
1.  Por que Paulo se alegra em 1.24? 
2.  Qual foi o ministério que Paulo recebeu?  1.25 
3.  A quem o mistério oculto durante gerações foi revelado?  1.26 
4.  E qual é este mistério que já foi conhecido?  1.27 
5.  O que Paulo fazia para conseguir apresentar todos perfeitos em Cristo?  1.28 
6.  Quais são os alvos de Paulo enumerados em 2.2? 
7.  Onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento?  2.3 
8.  O que devemos fazer para que ninguém consiga nos enganar com argumentos? 2.4 
9.  O que deixava Paulo alegre em 2.5? 

Aplicação: 
1. Como você pode sofrer hoje a favor de Cristo e Sua igreja? 
2. Como você se esforça para ver seus irmãos em Cristo crescendo? 
3. O que você pode fazer nas próximas semanas para ajudar a igreja de Cristo? 
4. Como você pode encorajar outros irmãos? 
5. O que você precisa fazer para que esta congregação seja sempre unida? 
6. O que você vai fazer para crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo? 
7. Que tipo de exercício espiritual você precisa praticar para se fortalecer cada vez 

mais? 
8. O que é que deixa você alegre? 

Oração: 
Pai nosso, somos tão gratos por Cristo Jesus, Seu Filho, quem nos oferece vida nova.  
Somos muito privilegiados por conhecer o grande mistério.  Aumente a nossa fé.  
Fortaleça nossos espíritos.  Não deixe ninguém nos enganar.  E use nos para ensinar 
uns aos outros e para lutar em prol da união em Cristo Jesus. 
Oramos em nome de Jesus, Amém! 
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Lição 4:  Colossenses 2.6-23 - Cristo Ou As Regras? 

Abertura: 
Fala sobre um bom conselho que você recebeu que você nunca esqueceu. 

Examinando as Escrituras: Colossenses 2.6-23 
1.  Qual é a melhor maneira de viver em Cristo?  2.6-7 
2.  O que é que pode escravizar as pessoas?  2.8 
3.  Onde está toda a plenitude da divindade? 2.9 
4.  Como é que nós podemos receber esta plenitude?  2.10 
5.  Qual é o significado do batismo?  2.11-12 
6.  Quem pode nos conceder o perdão?  2.13 
7.  O que fez Cristo com nossos pecados?  2.14-15 
8.  O que muitos fazem na tentativa de viver corretamente?  2.16 
9.  Qual é a única maneira real e verdadeira para chegar a Deus?  2.17 
10.  Como é que outros tentam alcançar o prêmio?  2.18 
11.  Como a pessoa que está em Cristo deve encarar as regras e mandamentos 
humanos? 
12.  Onde está a fraqueza das religiões que se baseiam em regras religiosas?  2.23 

Aplicação: 
1. Quais são algumas leis e regras que existem nas igrejas hoje em dia? 
2. O que você está fazendo para ter a plenitude de Cristo? 
3. O que significa estar livre em Cristo? 
4. Como a sua vida mudou depois que você foi perdoado por Jesus? 
5. Como você usa a sua liberdade em Cristo? 
6. Como você pode ajudar um amigo em Cristo se livra das idéias falsas de regras e  
       filosofias humanas? 

Oração: 
Pai, me mostre o Seu caminho e a salvação que é nossa em Cristo Jesus.  Sou grato 
pela vida que o Senhor me oferece.  Eu sei que regras e filosofias jamais podem me 
transformar.  Por isso eu quero estar ligado a Cristo hoje e sempre.  Oro em nome de 
Jesus, Amém. 
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Lição 5:  Colossenses 3.1-17 - Sua Vida Em Cristo 

Abertura:  
O que você costuma fazer com roupas velhas? 

Examinando as Escrituras: Colossenses 3.1-17 
1.  O que é que o discípulo de Cristo deve procurar?  3.1 
2.  Onde o seu pensamento deveria estar?  3.2 
3.  O que você precisa fazer com a sua natureza terrena?  3.5 
4.  O que é que provoca a ira de Deus?  3.6 
5.  O que significa viver na imagem do Criador?  3.10 
6.  Em Cristo, como ficam as diferenças entre as classes e raças de pessoas? 
7.  Como é que o cristão deve “se vestir”? 3.12 
8.  Quem nos deu o exemplo de como perdoar?  3.13 
9.  O que significa viver em paz com todos?  3.15 
10.  Como age a pessoa na qual a palavra de Cristo habita?  3.16 
11.  Como você pode fazer tudo em nome do Senhor Jesus?  3.17 

Aplicação: 
1. Qual é o segredo para controlar os seus pensamentos?   
2. Leia 3.5,8,9.  Fala sobre uma coisa nesta lista que você precisa tirar de sua vida. 
3. Leia 3.12-15.  Fala sobre um item nesta lista que você precisa acrescentar a sua 

vida. 
4. Como é que Cristo muda a sua maneira de tratar as pessoas ao seu redor? 
5. Por que a Bíblia diz que o amor é o elo perfeito?   

- Como você pode crescer no amor? 
6. O que você precisa fazer para ter um espírito de gratidão? 
7. Quem você precisa perdoar esta semana? 

Oração: 
Senhor. renova minha mente e os meus pensamentos.  Quero olhar para o alto e me 
vestir de amor, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.  Eu não quero 
mais viver no pecado.  Obrigado, Senhor por Sua palavra que me libertou das trevas.  
Eu sou grato por Sua graça e minha nova vida em Cristo.  Eu Lhe agradeço em nome 
de Jesus, Amém. 
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Lição 6:  Colossenses 3.18-4.6 - Vivendo Em Comunidade 

Abertura:  
Qual é o segredo para viver bem com os outros? 

Examinando as Escrituras: Colossenses 3.18-4.6 
1.  Qual deve ser a conduta da esposa que está em Cristo?  3.18 
2.  Como um marido deve tratar a sua esposa?  3.19 
3.  Qual é a responsabilidade dos filhos?  3.20 
4.  O que é que os pais precisam evitar?  3.21 
5.  Por que escravos devem obedecer aos seus senhores?  3.22 
6.  O que significa fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os 
homens? 
7.  O que vai acontecer com aqueles que cometem injustiças?  3.25 
8.  O que os patrões precisam lembrar?  4.1 
9.  Segundo 4.2, qual deve ser a nossa atitude na oração? 
10.  Qual é o pedido de oração que Paulo faz em 4.3-4? 
11.  Qual é a responsabilidade do crente em relação com as pessoas de fora?  4.5 
12.  Como devemos falar?  4.6 

Aplicação: 
1. Qual é o segredo para um casamento feliz? 
2. O que você pode fazer para viver bem com seus pais, filhos e todas as pessoas na 

sua família? 
3. O que você precisa fazer para ser um ótimo empregado (ou patrão)? 
4. O que muda na sua vida quando você lembra que Deus é o seu “patrão”? 
5. Como você pode melhorar e orar como Deus quer? 
6. Como você pode “aproveitar ao máximo todas as oportunidades” para levar o  
       evangelho a todos? 
O que você precisa mudar para que o seu falar seja sempre agradável? 

Oração: 
Pai, abençoe a minha família.  Ajude-me a ser uma pessoa agradável, sempre disposto 
a servir os outros.  Me dê sabedoria na hora de abrir a minha boca para que eu possa 
sempre transmitir palavras boas e transmitir a mensagem de Cristo aos meus amigos.  
Pai, faça a sua obra na minha vida.  Esta é a minha oração em nome de Jesus, Amém. 
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Lição 7:  Colossenses 4.7-18 - Meus Irmãos Amigos 

Abertura:  
Por que amigos são tão importantes na sua vida? 

Examinando as Escrituras: Colossenses 4.7-18 
1.  Quem é Tíquico?  4.7,8 
2.  Por que Paulo enviou Tíquico a Colossos? 
3.  Quem é Onésimo? 
4.  Quais são os companheiros de prisão de Paulo que enviam saudações?  4.10-14 
5.  O que Aristarco, Marcos e Justo fizeram por Paulo?  4.11 
6.  O que Epafras está fazendo a favor dos irmãos em Colossos?  4.12-13 
7.  Qual é a profissão de Lucas?  4.14 
8.  Quem é Ninfa?  4.15 
9.  O que os irmãos devem fazer com esta carta?  4.16 
10.  Qual é o recado que Paulo está mandando para Arquipo em 4.17? 
11.  Como Paulo encerra esta carta?  4.18 

Aplicação: 
1. Fale sobre a importância da oração. 
2. Quantos minutos você dedica a oração cada dia? 
3. Há muitos nomes nesta passagem.  O que este fato nos ensina sobre seu valor aos 

olhos de nosso Deus? 
4. O que esta passagem nos ensina sobre o trabalho de equipe no reino de Deus? 
5. Como você está participando do trabalho do Senhor nesta congregação?                
      - O que você pode fazer para se envolver mais e acrescentar mais nesta igreja? 
6. Paulo tem muitos elogios para seus irmãos em Cristo.  Quem você precisa elogiar? 
7. O que você precisa fazer para ser um bom amigo e cooperador no serviço do 

Senhor nesta congregação? 

Oração: 
Senhor, eu lhe agradeço pelo Seu amor e o valor que o Senhor me dá.  Ajude-me, 
Senhor, a valorizar cada um de meus irmãos.  Coloque em meu coração um amor 
profundo pelo Senhor e por cada um de meus irmãos.  Abençoe, Senhor, a Sua igreja.  
Esta é a nossa oração que fazemos pelos méritos de Cristo Jesus, Seu Filho.  Amém.
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