Perguntas para Testar a Compreensão de Colossenses
1.1-2
P1: v. 1: Timóteo escreveu parte/toda a carta? (O verbo não deve dar esta idéia.)
R: Não, somente Paulo.
(NOTA: Timóteo estava com Paulo apresentando suas saudações. Os
coment rios não fornecem bases para se crer que Paulo e Timóteo foram os
autores da carta. Timóteo é citado somente nas saudações. No entanto Paulo
pode ter ditado a carta, veja v. 4:18.)
P2: v. 1: Quem enviou (e deu) Paulo (autoridade) como apóstolo? Por que?
R: a. Jesus Cristo. b. Porque esta é a vontade de Deus.
P3: v. 2: A quem Paulo está escrevendo?
R: Aos cristãos/povo de Deus que estão em Colossos. (Aqueles que estão em
Colossos e que tem íntimo relaçionamento/lealdade/devoção com Jesus Cristo
como Salvador e Senhor.)
1.3-8
P1: vs 3-8: Qual é o tema principal deste trecho?
R: Motivos para agradecimento.
P2: O que eles (Paulo e Timóteo) estão sempre fazendo?
R: Agradecendo a Deus.
(NOTA: A maioria dos comentaristas pensam que “sempre” modifica
“agradecemos”. Porém alguns pensam que modifica “oramos”.)
P3: v. 3: Por que Paulo e seus companheiros estão sempre agradecendo? Qual é
o motivo por que estão agradecendo?
R: Por causa dos cristãos colossenses / por quem eles são.
(NOTA: Em algumas línguas é quase obrigatório indicar “nós sempre damos
graças a Deus por vocês” ou “... por quem vocês são”.)
P4: v3: A quem eles estão orando e agradecendo?
R: Deus
P5: vs 3-4: O que fizeram Paulo e seus companheiros quando souberam da fé e
do amor dos cristãos de Colossos?
R: “Agradeceram”, NA› “oramos por vocês”.
(NOTA: Talvez seja importante repetir v3a ou v4, i.e. “agradecemos a Deus
porque soubemos da sua fé”.)

P6: vs 4-8 Quem contou a Paulo e sues companheiros sobre a fé e o amor dos
cristãos de Colossos?
R: Epafras
P7: v5: Em que se baséia a fé e o amor dos colossenses?
R: A esperança daquilo que está guardado para eles no céu.
P8: v6: Que “bençãos” as Boas-Notícias estão levando aos povos espalhados pelo
mundo todo?
R: A mesma benção que os colossenses receberam - o conhecimento da graça de
Deus.
P9: vs 6-7: O que Epafras disse a eles?
R: Epafras contou e mostrou a eles o que realmente é a graça de Deus.
P10: v7: A quem Epafras estava ensinando e ajudando?
R: Aos cristãos colossenses, em lugar ou enviado por Paulo.
(NOTA: No v8, em algumas traduções, aparece a palavra “Espírito”. Isto tem
levado a uma incerteza quanto ao significado deste verso. Alguns pensam que
“Espírito” não se refere ao Espírito Santo. Assim, o tipo de “amor” pode somente
ser descrito como “mais do que simplesmente amor humano”. Alguns pensam
que se refere ao Espírito Santo. Também existe incerteza se objeto do verbo
“amar” são os irmãos cristãos ou Paulo e seus companheiros.)
1.9-14
P1: vs 9-14: Qual é o tema central deste trecho?
R: As virtudes que Paulo e seus companheiros pedem que Deus dê aos
Colossenses.
P2: v9: Como podemos receber a sabeoria, a compreensão e o conhecimento da
vontade de Deus?
R: Não é pelo nosso próprio espírito, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de
Deus nos tornasábios e entendidos e isto nos faz conhecer a vontade de Deus.
(NOTA: Em algumas traduções (Almeida) aparece “toda a sabedoria e
entendimento espiritual”. Em outras (BLH) aparece a referência ao Espírito de
Deus como fonte. Esta última parece se ajustar melhor ao contexto - no
entender de Paulo tal conhecimento vem, em última an lise, de Deus (do
Espírito de Deus).)
P3: vs 9-10: Porque temos necessidade da saberoria que vem de Deus para
conhecermos Deus cada vez melhor?

R: Para que possamos viver como o Senhor quer e fazer o que lhe agrada.
P4: v11: Que virtude Paulo está pedindo que Deus dê aos Colossenses?
R: A força para suportar tudo, até as piores situações, com paciência.
(NOTA: Faça com que “com alegria” (v12) esteja ligado tanto a “suportar tudo
com paciência” (v11) quanto a “e agradeçam” (v12). Alguns coment rios dizem a
um ou a outro.)
P5: v12: Por que eles devem agradecer ao Pai?
R: Porque o Pai é que os tornou dignos de receber o que Ele preparou para o Seu
povo.
P6: v13: De que Deus nos libertou?
R: Do poder e do domínio de Satan s sobre nós.
P7: v13: Os cristãos, que agora pertencem ao reino do Filho amado do Pai, estão
em segurança?
R: Sim, agora e no futuro.
P8: v14: Por que os nossos pecados são perdoados?
R: Porque Cristo nos libertou do poder de Satan s.
(NOTA: “Nos libertar” é o ponto central, em vez de “nos comprou”.)
1.15-20
P1: vs 15-20: O que este trecho descreve?
R: Cristo e a sua supremacia absoluta.
P2: v15: Por que Cristo é superior a todas as coisas criadas?
R: Cristo já existia antes de tudo. Ele é o primeiro.
P3: v16: Deus criou todas as coisas sozinho?
R: Não. Cirso estava com Ele ajudando a criar todas as coisas.
(NOTA: Alguns comentaristas não sentem que isto signifique que o ato da
criação depende, nos seus motivos e origens, de Cristo. Outros pensam que sim.
O importante é que Cristo esteve lá tomando parte no ato de criação. Cristo é
necessário.)
P4: v16: Este verso diz que Deus e Cristo criaram tudo (todas as coisas) o que se
vê e o que não se vê, no céu e na terra. A qual destas coisas se referem “os
poderes espirituais, as coisas que não se vêem (na região entre o céu e a terra).

P5: v17: Quem conserva todas as coisas em ordem e harmonia? (v17)
R: Cristo, que já existia antedáde tudo.
P6: v18: O que este verso diz sobre Cristo e a Igreja?
R: Cristo é o Senhor e Governador da sua Igreja. Cristo é a cabeça que controla
o corpo (a igreja). Cristo é a origem da vida do corpo.
P7: v19: O que Deus quer ou decidiu sobre Cristo? ou Qual é a vondade de Deus
em relação ao Filho?
R: Que o Filho (Cristo) tem a mesma natureza completa do Pai. O que faz Deus
ser realmente Deus também é verdade para o Seu Filho.
(NOTA: Este verso não deve ser traduzido como estivesse sugerindo que tenha
havido uma época em que: ou a plenitude de Deus não habitava nEle, ou que
Deus não estava satisfeito em ter sua plenitude em Cristo.)
P8: v20: O que Deus resolveu fazer por meio do Seu Filho?
R: Trazer o universo de volta para si mesmo e fazer a paz por meio da morte do
Seu Filho na cruz.
(NOTA: Veja Hendriksen p.82. Alguns tem que se submeter ao Sue contrôle, À
sua direção, mesmo de má vontade.)
P9: v20: Como?
R: Pela morte de Cristo na cruz.
1.21-23
P1: vs 21-23: Qual é o tema deste trecho?
R: O resultado da obra de Cristo e quem Ele é para eles/nós.
P2: v21: Por que estavam/estavamos longe de Deus?
R: Nós eramos inimigos de Deus por causa das coisas má s que fazíamos e
pensavamos.
P3: v22: Quem nos tornou amigos de Deus?
R: o próprio Deus.
P4: v22: Pela morte de quem nos tornamos amigos de Deus?
R: Pela morte de Cristo.
P5: v23: O que eles receberam quando ouviram as Boas-Notícias do Evangelho?
R: Esperança.

P5A: v23: O que eles pensaram quando ouviram as Boas-Notícias do
Evangelho?
R: “Esta mensagem vai realmente nos ajudar”.
1.24-28
P1: vs 24-28: Sobre que assunto Paulo escreve neste trecho?
R: Sobre ele mesmo, e a mensagem que ele prega.
P2: v24: Por que Paulo está alegre?
R: Pelo que ele tem sofrido pelos Colossenses.
P3: v24: Que espécie de sofrimentos ele está suportando?
R: Os mesmos que Cristo sofreu a favor da Igreja. (Não os sofrimentos que
redimem, mas perseguição por causa da justiça.)
P4: v. 25: Que tarefa Deus deu a Paulo? Por que?
R: a) A tarefa de anunciar, de modo complete, a mensagem de Deus
b) Para o bem deles.
P5: vs 26-27: Que segredo glorioso Deus quer que seu povo fique conhecendo?
R: Que Cristo vive neles (em nós) e que vocês (nós) participarão da glória de
Deus.
P6: v28: Por que Paulo e seus companheiros anunciam e aconselham a todos?
R: para trazer todos À presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas
e unidas a Cristo.
1.29-2.5
P1: v29: O que Paulo teve que fazer para realizar esta tarefa (v28)?
R: Trabalhar e lutar com a força poderosa que Cristo deu a ele.
P2: 2 vl: O que Paulo diz que fez pelos que estão em Laodicéia e pelos que não o
conhecem?
R: Paulo queria que eles soubessem o quanto ele tinha trabalhado por eles.
P3: 2 v2: Por que?
R: (1) Para que os corações deles fiquem cheios de coragem
(2) para que eles sejam unidos em amor
(3) e completamente enriquecidos com a certeza que a verdadeira
compreensão dá.

P4: 2 v3: O que este verso diz sobre Cristo?
R: Ele é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da
sabedoria que vêm de Deus.
P5: 2 v4: Qual é o interesse de Paulo pelos Colossenses?
R: Que ninguém os engane com argumentos falsos, mesmo que pareçam bons.
P6: 2 v5: Por que Paulo está alegre com os Colossenses?
R: Porque eles estão unidos e firmes na fé em Cristo.
P7: 2 v5: O que Paulo quer dizer com “em espírito estou com vocês”?
R: Paulo pensa constantemente neles, embora esteja longe deles.
2.6-15
P1: vs 6-l5: Qual é o assunto deste trecho?
R: A eficiente obra de Cristo para a redenção em oposição aos falsos ensinos dos
falsos mestres Colossenses.
P2: v6: Qual é o motivo lógico que Paulo apresenta para que os Colossenses
vivam em união com Jesus Cristo?
R: Os ensinamentos de Epafras sobre Cristo e o conhecimento do fato de que
Cristo é o Senhor deles.
P3: v7: (Se traduzido como expressões figuradas) Qual é o significado de
“estejam enraizados nele” e “construam suas vidas nele”?
R: (1) Permaneçam firmemente unidos a Ele,
(2) Você amadurece espiritualmente a medida que fica cada vez mais
dependente dEle.
OU O seu modo de vida depende cada vez mais naquile que Ele diz que
deve fazer.
P4: v8: O que os Colossenses devem ter cuidado para não deixar acontecer?
R: Que ninguém os prenda por meio de argumentos inúteis de sabedoria
humana.
P5: v8: (Talvez tenha sido respondida na P4) Que espécie de ensinamentos eles
deven evitar?
R: Os ensinos dos homens e dos espíritos que dominam o universo, e não os
ensinos de Cristo.
P6: v9: O que este verso diz sobre Cristo? Que ponto Paulo quer esclarecer?
R: (lá) Toda natureza de Deus vive na própria pessoa de Cristo, isto é, Cristo é
igual a Deus

(2) O que essas pessoas dizem não é a verdade. Somente Cristo diz a
verdade.
P7: v10: Sobre quem Cristo domina?
R: Sobre todos os poderes e autoridades espirituais.
P8: v11: O que Paulo está dizendo neste verso?
R: Devido a nossa união com Cristo nós não fazemos mais o que o nosso corpo
pecador quer.
P9: v12: Isto significa que eles foram realmente enterrados quando foram
batizados? (É para ser tomado ao pé da letra?)
R: Não. Era como se eles tivessem sido entrrados com Cristo quando foram
batizados.
P10: v12: Quais são os elementos essenciais para que tudo isto aconteça?
R: (lá) “com Cristo”,
(2) “por meio da fé”,
(3) “no grande poder”
(4) “de Deus”.
P11: v13: Os Colossenses estavam fisicamente mortos?
R: Não. Eles pareciam mortos porque não podiam ter comunhão ou se
comunicar com Deus.
P12: v14: O que foi pregado na cruz?
R: Uma lista contendo todos os nossos pecados. A conta que mostra todos os
nossos débitos.
P13: v14: Por que?
R: Para acabar com essa conta/ para pagar tudo/ para resgatar a nossa dívida/
para liquidar a nossa conta.
(NOTA : Algo parecido com isto vai dar)
P14: v15: O que Cristo mostrou na cruz?
R: A Sua vitória sobre o poder dos governos e das autoridades espirituais.
2.16-23
P1: vs 16-23: Qual é o assunto básico deste trecho?
R: A libertação das leis e normas criadas pelos homens.
P2: vs 16 e 18: Contra quem Paulo está prevenindo os Colossenses?.

R: Contra os falsos mestres.
P3: v17: A que se refere a expressão “tudo isto”?
R: As coisas relacionadas no v16.
P3A: v17: O que representam essas coisas?
R: São apenas sombra daquilo que virá.
P4: v19: A quem se refere “ela”?
R: As pessoas descritas nos vs 16 e 18, aos falsos profetas.
P4A: v. 19: O que os Colossenses devem fazer em relação a essas pessoas?
R: Não dar atenção a elas.
P4B: v19: Por que?
R: Elas não estão unidas a Cristo.
P5: vs 20-2l: O que estamos fazendo quando obedecemos a estas ordens?
R: Vivemos come se fossemos habitantes do mundo dos espíritos maus, do qual
os cristãos foram libertados.
P6: v23: O que não ajuda uma pessoa (que quer) controlar as paixões do corpo?
OU - o que não tem nehmum valor para controlar as paixões do corpo?
R: As leis e regras inventadas pelos homens proibindo o que pegar, o que comer,
o que beber, o que tocar.
3.1-4
P1: v1: O que Paulo diz que aconteceu com os Colossenses?
R: Quando Cristo ressuscitou, eles também, de certa forma, ressuscitaram para
uma nova vida.
(NOTA: A importância parece estar na ressurreição de Cristo.)
P2: v1: Portanto, o que os Colossenses devem fazer?
R: Buscar as coisas que estão no céu.
P3: v1: Por que Cristo está sentado À direita de Deus?
R: É a posição mais honrosa ao lado de Deus, para mostrar a sua superioridade.
P4: v2: Que mais Paulo diz que os Colossenses devem fazer?
R: Pensar nas coisas lá do alto (do céu).
P5: vs 3-4: O que estes versos dizem sobre a nossa “vida”?

(NOTA: Alguns comentaristas vêem “escondidas com Cristo” no sentido de
estarmos salvos. Outros vêem o sentido de “não sermos vistos”. Ambos estão na
resposta.)
R: (1) A nossa verdadeira vida ainda não está revelada.
(2) Escondida num lugar seguro. / Deus está tomando conta de nós.
(3) A nossa verdadeira vida é servir a Cristo. / Servir a Cristo é realmente
viver./ Somente Cristo dá o real significado para a nossa vida.
(4) Quando Cristo voltar outra vez, nos estaremos com Ele.
3.5-19
P1: vs 5-17: O que Paulo está dizendo neste trecho que os Colossenses devem
fazer?
R: Em vez de controlar as suas vidas seguindo os desejos deste mundo e
obedecendo as regras humanas, vivam de acordo com a nova natureza que
Deus, o criador, está dando a vocês para que se tornem semelhantes a Ele.
P2: v5: O que este verso diz sobre a cobiça?
OU: Por que Deus realmente não gosta da cobiça?
R: É uma forma de idolatria. / Os “cobiçoso” adoram o LUCRO como o seu deus.
/ É a maneira mais commum de substituir Deus por coisas como objeto de
adoração.
P3: v6: O que Deus fará com aqueles que não O obedecem?
R: Deus os castigará.
P4: v7: Em que época os Colossenses viviam de acordo com os desejos deste
mundo?
R: Antes de ouvirem as Boas Notícias do Evangelho e acetiarem Jesus Cristo
como Senhor.
P5: v8: E agora o que devem fazer os Colossenses?
R: Deixar tudo isto de lado:
(lá) a raiva
(2) a paixão
(3) os sentimentos de ódio
(4) os insultos
(5) as conversas indecentes
P6: vs 9-10: Os Colossenses abandonaram a sua natureza velha com seus
costumes e... que mais?
R: Se vestiram com a nova natureza, que é o novo homem que Deus está
renovando até se tornar semelhante a Ele.

P7: v11: O que este verso está dizendo sobre todos os crentes (Cristãos)?
R: Que todos os crentes são iguais, porque Jesus Cristo está em todos. Cristo é
que é importante, e não as nossas diferenças.
P8: vs 12-13: Por que nós (cristãos) devemos fazer estas coisas?
R: Porque Deus nos amou, nos perdoou e nos escolheu como seu povo.
P9: v14: Qual é o resultado de amarmos uns aos outros?
(NOTA? Duas interpretações possíveis:)
R: (lá) Todas as coisas (todas as virtudes cristãs) se juntam perfeitamente.
2) Todos os crentes se unem formando um só corpo, como deve ser.
P10: v15: Por que Deus chamou os Colossenses pare serem unidos em um só
corpo?
R: Para que a paz que Cristo dá seja o juiz nos corações deles. / Para que eles
experimentem a paz que só Cristo dá.
P11: v16: Que espécie de canções Paulo diz que os Colossenses devem cantar?
R: Salmos, hinos e canções espirituais.
P12: v17: O que este verso diz sobre Cristo?
R: (1) Tudo o que fizermos, façamos em nome de Jesus Cristo;
(2) Tudo o que dissermos, digamos em nome de Jesus Cristo;
(3) Por meio de Jesus Cristo agradeçamos a Deus as bençãos recebidas.
(NOTA se P12 for difícil de responder, tente:)
P13: v17: O que este verso diz que devemos fazer?
R: (1) Viver e agir como aqueles que tem o nome de cristão / Procurará viver de
maneira digna dEle.
(2) Agradecer ao Pai pelo que Cristo fez por nós.
3.18-4.1
P1: vs 3.18 -4.1: Qual é o assunto deste trecho?
R: A família cristã.
P2: v. 18: O que as mulheres devem fazer?
R: Obedecer a seus maridos / reconhecer o marido como chefe da família.
P3: v. 19: O que o marido deve fazer?
R: (1) amar a sua mulher,

(2) não ser grosseiro com ela.
P4: v20: O que os filhos devem fazer? Por que?
R: (1) Obedecer aos pais,
(2) Porque Deus gosta disto.
P5: v21: O que os pais devem fazer? Por que?
R: (1) Não irritar seus filhos,
(2) Para que eles não fiquem desanimados.
P6: v22: A quem os escravos devem obedecer?
R: A seus senhores humanos.
P6A: v22: Porque devem obedecer com sinceridade?
R: Por causa do respeito que devem ter pelo Senhor.
(NOTA: Esteja certo da diferença que existe entre “senhor” do v22 e de”Senhor”
do v24.)
P7: v23: Por que os escravos cristãos devem trabalhar de todo o coração?
R: Eles devem trabalhar como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não
para os homens.
P8: v24: A quem os escravos cristãos estão realmente servindo?
R: Ao Senhor Jesus Cristo.
P9: v25: Por que todos os que fazem o mal, e não somente alguns, pagarão pelo
mal que fazem?
R: Porque Deus julga todos do mesmo modo, isto é, sem fazer diferença de
pessoas.
P10: 4.v1: Como os senhores devem tratar os seus escravos?
R: Com justiça e honestidade.
P11: 4.v1: Por que?
R: Porque os senhores (donos dos escravos) também tem um Senhor (Cristo) no
céu.
4.2-6
P1: v2: O que este verso diz sobre a oração?
R (1) Estar firme na oração, isto é, não parar de orar.
(2) Orar com atenção, não deixando a mente se distrair. Preste atenção no
que está dizendo a Deus.

(3) Agradecer a Deus por Tudo faz parte da oração.
P2: vs 3-4: Por quem Paulo pede que os Colossenses orem?
R: Por ele e seus companheiros.
P2A: vs 3-4: O que os Colossenses devem pedir a Deus?
R: Que Deus dê a eles a oportunidade para anunciar a Sua mensagem e contar
o segredo de Cristo para ficar bem conhecido.
P3: v5: Como Paulo diz que os Colossenses devem agir com os que não crêem?
R: Com sabedoria, usando bem cada oportunidade que tiverem.
P4: v6: O que estes versos dizem sobre a nossa palavra?
R: Sejam agradáveis e interssantes, e que saibamos dar a cada um a resposta
certa.
4.7-18
P1: vs 7-18: Qual é o conteúdo deste trecho final?
R: Mensagens pessoais e saudações.
P2: vs 7-8: Por que Paulo está mandando Tíquico a Colossos?
R: (1) Para dar a eles notícias de Paulo.
(2) Para animá-los e contar como Paulo e seus companheiros vão indo.
P3: v9: De onde veio Onésimo?
R: De Colossos.
P4: v10: O que Paulo diz sobre Aristarco e Marcos?
R: (1) Que eles mandam lembranças aos Colossenses.
(2) Que os Colossenses já haviam sido orientados a respeito de Marcos, para
recebê-lo bem, se ele voltasse a Colossos
P5: v11: O que Paulo diz sobre Josué, Aristarco e Marcos?
R: Os três são os únicos judeus convertidos que trabalham com ele para o reino
de Deus, e o tem ajudado muito.
P6: v12: De onde veio Epafras?
R: De Colossos.
P7: vs 12-13: O que Paulo diz sobre Epafras?
R: (1) Ele também manda lembranças.
(2) Ele é servo de Jesus Cristo.
(3) Ele sempre pede a Deus com fervor pelos Colossenses.

(4) Ele fez um trabalho difícil a favor dos Colossenses.
P8: v14: Quem mais mandam lenbranças?
R: Lucas, o médico querido de Paulo e seus companheiros e Demas.
P9: v15: O que Paulo pede aos Colossenses neste verso?
R: Que eles digam aos irmãos que estão em Laodicéia que eles mandam
lembranças, e também a Ninfa, e À Igreja que se reúne em sua casa.
P10: v16: Que instruções Paulo dá aos Colossenses neste verso? Por que?
R: (1) Que eles troquem de cartas com a Ijgreja de Laodicéia.
(2) Para que as duas cartas, uma para cada Igreja, sejam lidas em voz alta
nas duas Igrejas.
(NOTA Alguns pensam que Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses; outros
pensam que é uma carta que os Laodicenses escreveram a Paulo. Evitem
implicações posteriores.)
P11: v17: A quem Paulo diz que “Procure comprir bem a tarefa que você recebeu
no serviço do Senhor”?
R: A Arquipo.
P12: v18: Como Paulo termina este verso e também a carta?
R: (1) Com sua saudação escrita por ele mesmo (para que eles soubessem que a
carta era dele.
(Nota - Vale a pena examinar a possibilidade de se deduzir, por este verso, que
Paulo tenha ditado a carta até este ponto);
(2) Com um pedido para que eles não se esquecessem de que Paulo estava preso;
(3) com uma oração pedindo que a graça de Deus estivesse com eles.

