
 
 

Segunda-feira: Roupas Novas! 
“Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda 
compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência (Colossenses 3:12) 
  
1) Entendendo: “Revesti-vos” está relacionado à: (  )entreguem-se a estas coisas (  ) vistam-se 
com estas coisas 2. Correlacione a primeira coluna com a segunda: 

➔Leia refletindo na sua vida: "Ao lermos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, 
verificamos que ele falou a respeito da nossa união com Cristo e que a partir do momento em 
que essa aliança foi firmada, devemos viver conforme a vontade dEle. Desta forma o resultado 
desta união deve ser o abandono, por nossa parte, de tudo o que pertencia a nossa velha 
natureza humana, ou seja, as coisas que não vem de Deus, que não agradam a Deus. Faça um 
check-up para ver como você está em relação a estas coisas. Dê uma nota de 0 a 10 (0- você 
está apresentando muito isto//10-você venceu totalmente) (  )imoralidade (  )indecência  
(  ) paixão pecaminosa (  )maus desejos (  )cobiça (  )ira (  )indignação (  )maldade (  )insultos  
(  )linguagem obscena (  )mentira. Você precisa meditar e ler mais sobre todos aqueles que você 
deu nota menor que 7, pois certamente ainda tem muitos problemas com isto" ➔ Leia: Temos 
aprendido nesta meditação que devemos agora nos vestir da roupa nova do novo homem que 
nasceu em nós depois que cremos. Paulo descreve uma lista destas coisas. Começando com 
misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. (A sequência correta do 1º 
exercício:3,5,1,2 e 4). 2) Memorizando: Dê um exemplo de sua vida de cada uma destas 
“roupas” as quais você deve vestir-
se:misericórdia:...................................bondade:....................................humildade:........................ 
.................................. mansidão:................................... paciência:.................................................. 
3) Tirando a lição: Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito 
bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase 
sempre se apresentava suja. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor dela 
ficou penalizado com a situação da menina e pensava: "Como é que uma menina tão bonita, 
vem para a escola assim?”. Passando em uma lojinha viu um lindo vestido azul que ficaria 
perfeito e o comprou. Ela ficou linda no vestido azul. Quando a mãe viu a filha, sentiu que era 
lamentável que sua filha, com aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a 
lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas... No final da semana, o pai 
falou: "Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, 
more em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal nós nos arrumarmos também e 
aproveitarmos para ajeitar a casa que precisa de consertos urgentes? "Em pouco tempo, a casa 
se destacava na vila pela beleza. Os vizinhos ficaram envergonhados e resolveram também 
arrumar as suas casas. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. E tudo começou 
com um vestido azul. Assim também é o cristão, quando se veste das roupas espirituais, “contamina” 
com o bem! 4) Decidindo: Escreva agora em seu caderno 5 decisões baseadas nas “roupas” 
acima: (exemplo: bondade: vou doar R$20,00 para uma família carente na igreja) Quando 
estiver fazendo estas decisões seja muito honesto, por que é uma coisa entre você e Deus.  
5) Compartilhando:Faça decisões práticas, não complique. (  )declaro que fiz pelo menos 1 
decisão! ➔ Encerre decorando o versículo e orando, compartilhando com Deus suas decisões. 
 

 
 

 

( 1 )misericórdia 
( 2 )bondade 
( 3 )humildade 
( 4 )mansidão 
( 5 )paciência 

(  )submissão voluntária à vontade de Deus e dos líderes. 
(  )vem quando nossa fé vence as provações (Tiago. 1.3) 
(  )não somente ter pena, mas agir para ajudar quem precisa. 
(  )dom espiritual relacionado a alguém que gosta de ajudar. 
(  )entrega de seus direitos e posses a Deus confiando nele para os 
defender. 
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Terça-feira: Suportar e perdoar. 
➔“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. 
Perdoem como o Senhor lhes perdoou." (Colossenses. 3.13) 
➔Responda: Dê dois exemplos de suportar uns aos outros? ......................................................... 
.............................................................................................................................................. Dê um 
exemplo de algo que você perdoou de alguém?.............................................................................   
.............................................................................Por que devemos perdoar uns aos outros? Você 
perdoa facilmente? ....................................................................1)  Entendendo:  1 Coríntios 
13.7 O amor tudo suporta, por isso devo suportar tudo também se amo 
verdadeiramente. Efésios 4.2-3 / Romanos 15.1/ Mateus 6.14/João20.23 “Suportar e 
perdoar, que palavras e ações difíceis! Para o ser humano sem Deus, quase impossíveis. 
Mas nós, os cristãos, temos o Espírito de Deus e por isso devemos nos vestir também com estas 
vestes espirituais, para que possamos ser distinguidos do mundo. Certa vez, alguém me 
confessou que não sabia e não gostava de perdoar, por isso pouco a pouco ia se distanciando de 
muitas pessoas, que por serem humanas são também imperfeitas e sujeitas ao erro. Entretanto, 
após deparar-se com tantos textos da palavra de Deus que falam do perdão, aquela pessoa 
mudou. 2) Memorizando: Ninguém em sã consciência, passa por cima do que a bíblia diz. 
Pois se não perdoamos não somos dignos de perdão. Quanto ao suportar, nada fácil também. 
Pois suportar é amar, e amar é dar a vida por seu irmão, independente de quão errado ele esteja 
ou seja. Se pra você, suportar e perdoar é muito difícil, comece fazendo isso não por sua 
vontade, mas pela vontade de Deus. Você é filho de Deus? Então deve fazer a vontade dEle. 
Suportar e perdoar os irmãos não é fácil, mas necessário, é amor. 3) Tirando a lição:“Certo 
dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto, após um 
congresso cristão. Como deveria esperar por muitas horas resolveu comprar um livro para 
passar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte 
reservada do aeroporto para que pudesse descansar e em paz. Ao lado dela se sentou um 
homem que parecia um cristão também. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem 
também pegou um. Ela ficou indignada, mas não disse nada. Pensou, "mas que cara de pau". A 
cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que 
ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou: "O que será que o abusado 
vai fazer agora?" Então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. 
Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou o seu livro e suas coisas e dirigiu-se ao 
embarque. Quando se sentou confortavelmente em seu assento, para surpresa dela o seu pacote 
de biscoito estava intacto, dentro de sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava 
errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu os seus biscoitos 
sem se sentir incomodado, ao contrário dela, que se sentiu muito transtornada. Moral: suportar e 
perdoar, exercício constante!” 4) Decidindo:Pense agora a respeito de como você é em 
relação ao suportar e perdoar os irmãos. Será que existe algo que você precisa perdoar? Ou 
alguém que você precisa melhorar o seu suportar? Decido que vou perdoar as seguintes 
pessoas na igreja ou na minha família e entregar a Deus o que me fizeram. 
Nomes:....................................................................................... (  )Decido que vou suportar em 
amor estas três pessoas na igreja:.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................  
5) Compartilhando: Colossenses 3.13 - Escreva em um papel e cole em lugar visível. ➔Ore 
para que você seja firme e constante no seu suportar e no seu perdoar. Peça para que Deus lhe 
ajude a sempre vestir estas roupas espirituais. 
 

Quarta-feira: O amor acima de tudo. 
➔"Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. (Colossenses 3.14) 
➔Responda: Dê o exemplo de algo que é unido perfeitamente pelo amor.................................  
Dê um exemplo do que nós podemos fazer a um irmão para demonstrar que amamos 
......................................................................................O que faz você se sentir amado(a) na 
igreja?.................................................................................. 1) Entendendo: Há pessoas estrelas. 
Há pessoas cometas. Os cometas passam. Apenas são lembrados pelas datas que passam e 
retornam. As estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há muita gente cometa. Passam 
pela vida da gente apenas por instantes, gente que não prende ninguém e a ninguém se prende.  
Gente sem amigos. Gente que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. 
2) Memorizando/3) Tirando a lição: Assim são pessoas que vivem numa mesma igreja e que 
passam pelo outro sem serem presença. Importante é ser estrela. Estar presente, estar junto. Ser 



luz. Ser vida, amar...amar como Jesus amou! Podem passar os anos, podem surgir distâncias, 
mas a marca fica no coração. Ser cometa é não ser amigo. É explorar sentimentos, se 
aproveitar das pessoas e das situações. É fazer acreditar e desacreditar ao mesmo tempo. A 
solidão de muitas pessoas é consequência de que não podem contar com ninguém. A solidão é 
resultado de uma vida cometa. Ninguém permanece, somente passam. Há necessidade de criar 
um mundo de estrelas. Todos os dias poder vê-las, poder contar com elas. Todos os dias ver sua 
luz e calor. Assim são os que amam, estrelas na vida da gente. Elas são coragem nos 
momentos de tensão, luz nos momentos escuros, pão nos momentos de fraqueza e segurança 
nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, cheio de pessoas cometas é 
um desafio, mas, acima de tudo, uma recompensa. É nascer e ter vivido e não apenas 
existido. É viver o verdadeiro Amor. 4) Decidindo: Nesta lista de vestes espirituais de Paulo 
não poderia faltar o amor, pois ele é que sustenta a comunhão de uma igreja. Você já percebeu 
que a bíblia fala muito sobre o amor? Assim, responda: Qual a nota que Jesus daria para o seu 
amor pelos irmãos?..... Na sua igreja, você tem sido mais estrela ou mais cometa? ..................... 
Você está ciente de que amar é o maior mandamento?...... Você tem algum problema de 
relacionamento com alguém na igreja?...........Se sim, você está completamente fora  do  amor,  
está sendo um cometa sem brilho algum. Leia o versículo de novo, o amor conserta tudo, 
aperfeiçoa tudo. Você precisa confiar nisto. Existem muitas pessoas na igreja que não amam 
verdadeiramente, pois o amor é incondicional. Jesus disse que o amor demonstrado em nós é a 
forma das pessoas saberem que somos cristãos. Jesus conhece o seu nível de amor e com 
certeza sabe se você é um cristão verdadeiro. Você sabe? Só tem uma forma de ter certeza: 
Quando você ama os seus irmãos, incondicionalmente. 5) Compartilhando: Coloque-se 
diante de Deus e analise se você ama de verdade seus irmãos. ➔Tome as seguintes decisões: 
( )Para demonstrar que amo meus irmãos na fé, no próximo domingo vou fazer 
isto:............................................................... ( ) Vou amar mais com minhas palavras e ações 
estes cinco irmãos na fé:.................................... 
......................................................................................................................................................... 
➔Ore para que o seu AMOR seja conforme a Vontade do Pai. PERFEITO!  
  

Quinta-feira: A paz de Cristo 
➔"Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para 
viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos."(Colossenses 3.15) 
➔Responda: Qual das duas afirmações abaixo definem melhor o versículo acima: (  ) ter a paz 
de Cristo é viver sem estresse, descansando no Senhor e confiando plenamente na vontade de Deus (  )  
estamos em um grande jogo da vida, quando erramos, a paz de Cristo, que é o árbitro, apita 
para nos avisar dos perigos. 1) Entendendo: Se você optou pela primeira resposta, acertou, 
pois ter a paz de cristo é ter uma profunda confiança em Deus. Apesar dos problemas e 
dificuldades, devemos confiar que quem está no comando de nosso barco é Jesus. Em João 
14.27 Jesus diz: “Deixo com vocês a minha paz; a minha paz lhes dou, não como o mundo 
costuma dar. Não se preocupem e nem tenha medo.” Veja que grande ensinamento! É da 
mesma pessoa que dormia tranquilamente em um barco ameaçado por uma grande tempestade, 
apenas com suas palavras trouxe a calmaria. Assim, confie: com Cristo no barco da vida, tudo 
vai acabar bem. Deixe o estresse e as preocupações de lado e confie totalmente que a paz de 
Cristo pode acalmar o seu coração. 2) Memorizando: Leia com calma: João 6.33; 
Romanos.14.17, Galatas.5.22; 2Timoteo 2.22 3) Tirando a lição: Você tem descansado no 
Senhor?........ Você está com algum problema lhe tirando o sono?........ Nos momentos de 
dificuldades, você tem deixado a paz de Cristo falar mais alto?..... Caso contrário, não é melhor 
entregar-se a promessa do Senhor?  Leia Mateus. 11.28-30 e faça uma comparação em seu 
caderno com o versículo de hoje. 4) Decidindo 5) Compartilhando: Faça uma lista, em seu 
caderno, das coisas que lhe preocupam. Depois converse com Deus a respeito disso. Peça para 
ele dominar você com a paz prometida e se necessário faça decisões de mudança de vida, para 
que você possa experimentar uma paz verdadeira. Converse com Deus pelo menos uns 5 
minutos, agradeça-o pela fé, a paz no seu coração ➔Decore Colossenses 3.15 agora mesmo. 
 

 
                                  
 
  
 



Sexta-feira: A roupa especial: A palavra! 
➔"Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros 
em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com corações 
agradecidos."(Colossenses 3.16)  
1) Entendendo: "Depois de nos vestirmos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, 
paciência, suportar, perdão e da paz de Cristo, devemos nos encher da palavra de Cristo que 
habita ricamente em nós quando, em todos os momentos, vivemos de acordo com os seus 
mandamentos e promessas. Em nosso dia a dia, devemos viver a vida cristã seguindo sempre o 
manual, ensinando e aconselhando uns aos outros, pois somos uma só família. Além de tudo 
isto, jamais devemos deixar de louvar a Deus e sempre ter um coração agradecido, ou seja, 
consciente do que Deus está fazendo em nossa vida. 2) Memorizando: Qual deve ser a sua 
atitude quando um irmão, humildemente, vier lhe ensinar algo?..................................... Como 
você pode fazer a palavra de Cristo habitar ricamente em 
você?........................................................ Você, sinceramente, está considerando sua igreja uma 
família?........Já parou pra pensar que talvez você não cumpra este versículo totalmente?....... 
Você sempre agradece as pessoas?.........3) Tirando a lição: Um crente estava vendendo 
exemplares do Novo Testamento em certa região do Zimbábue, na África. Uma pessoa hostil 
que estava de passagem, lhe disse: - "Se você me der esse livro, vou enrolar as páginas dele e 
usá-las para fazer os meus cigarros". O crente então respondeu com aquela originalidade que o 
Espírito coloca nos lábios dos ganhadores de almas: - "Está bem, mas pelo menos prometa-me 
que você irá ler cada uma das páginas do livro antes de fumá-la". O homem achou engraçado, mas 
concordou. O crente lhe deu o Novo Testamento e se foi. Anos depois, Gaylord Kambarani, 
Secretário Geral da Soc. Bíblica do Zimbábue, foi participar de uma convenção da Igreja Metodista 
do Zimbábue. Sentado no auditório, ficou muito surpreso quando o orador apontou para ele lá da 
frente e disse: "Este homem não se lembra de mim, mas quinze anos atrás ele tentou vender-me 
um Novo Testamento. Como eu não quis comprar, ele me deu de presente - apesar de eu 
ter dito que iria usar as páginas para fazer cigarros. A verdade é que eu fumei Mateus, 
Marcos, Lucas, mas quando cheguei a João 3.16, não consegui fumar mais. Minha vida se 
transformou naquele momento. Hoje esse homem é um evangelista de tempo integral. Dedica 
toda a sua vida a mostrar aos outros o caminho da salvação que ele encontrou na Palavra de 
Deus. 4) Decidindo: Nesta semana, temos meditado sobre algumas vestes espirituais dos 
cristãos autênticos. Estas coisas não são uma alternativa, são uma ordem imperativa. Mas se 
você é um crente realmente, sentirá prazer em “vesti-las,” Deus nos mostra claramente em sua 
palavra o que Ele deseja de nossas vidas. Vamos fazer um check-up geral destas coisas em 
nossas vidas? Dê uma nota de 0 a 10 para cada uma destas “vestes espirituais” conforme estão 
na sua vida:(0- muito ruim 10-muito bom). (  ) misericórdia (  ) bondade (  ) humildade  
(  ) mansidão  (  ) paciência (  ) suportar (  ) perdoar (  ) paz de Cristo (  ) encher-se da palavra 
ricamente (    ) ser ensinado e aconselhado(    ) louvando a Deus  (   )  ter um coração 
agradecido. Quantas você obteve nota menor que 8? .......... ATENÇÃO: nestas “coisas” que 
você deverá investir a sua vida, pois assim estará fazendo a vontade de Deus. Assim, mudamos 
e vivemos a vida cristã, matando um leão por dia. Agora leia todo o capítulo 3 de Colossenses 
novamente, aceite estas palavras no fundo do seu coração, não se conforme com a sua vida do jeito 
que ela está, procure ser melhor a cada dia.  ➔ Olhe a meditação de hoje e as anteriores, em seu 
caderno, faça ou reafirme uma decisão que vai mudar muito sua vida (Esta é a hora da verdade, 
quando a Palavra diz pra você mudar e você muda, é a prova de que você é realmente um 
autêntico cristão)➔ Se essa decisão acima não está relacionada com o “vestir-se da Palavra”, 
faça outra decisão que o fará vestir-se mais da Palavra Viva do Senhor Jesus Cristo. (  )decidi 
➔ Paulo encerra sua lista com: Louvar a Deus e ser agradecido. 5) Compartilhando: Leia um 
salmo em voz alta ao Senhor e agradeça pelas 10 coisas mais importantes da sua vida. Seria 
bom escrevê-las em seu caderno. Cante uma música de louvor a Deus, prestando atenção em 
todas as palavras. ➔ Decore Colossenses 3.16 e revise todos os outros versos da semana e 
apronte-se para falá-los para alguém no fim de semana! Vista-se com a Palavra! Não há nada 
melhor na vida! 
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