
Um Oração Do Poder
Colossenses 1:9-14

A. OBJETIVO (1:9). Para que Paul pergunta em nome de seus leitores? (Perguntou que
puderam ser enchidos com o o que?)

1. Como frequentemente fêz pedidos do Deus em nome de seus leitores? 

2. Como nós adquirimos toda a sabedoria e compreensão espirituais? 

3. Que devemos nós ser orando para outros cristãos e para nos? 

4. Como nós agiríamos diferentemente se nós fôssemos enchidos com o
conhecimento cheio da vontade do Deus? 

5. Que é você orando para suas próprias necessidades? 

6. Que é você orando para os povos?

B. RESULTADO (1:10). No prayer de Paul, que será o resultado se nós formos enchidos
com o conhecimento cheio da vontade do Deus? Ou seja como nós andaremos (vivem
nossas vidas)? 

1. Que será nossa definição do prazer? 

2. Em que maneira nós carregaremos a fruta? 

3. Em que área nós estaremos aumentando? 

4. Posso eu digo, "eu estou andando (vivendo) em uma maneira digna do senhor?" 

5. Sou eu Jesus satisfazendo em cada área de minha vida? 

6. Sou eu fruta do rolamento em cada trabalho bom? 

7. Sou eu que aumento no conhecimento cheio do Deus?

C. REALIZAÇÃO (1:11). Como nós realizaremos que Deus nos quer fazer? (Paul
perguntou que o Deus pôde fazer seus leitores fortes com o que?) 

1. Que é o nível de nosso poder? 

2. Que deve ser o padrão de nosso poder? 

3. Que é o resultado de nosso poder? 
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4. Que é nossa atitude por causa de nosso poder? 

5. Posso eu ver a melhoria em minha vida Cristão? É fazer do Deus mim forte e eu
estou crescendo?

D. ATITUDE (1:12-14). Paul continua a falar ao Deus em nome de seus leitores. Nossa
atitude deve ser uma da gratitude a quem? 

1. RECOMPENSA. Em 1:12 nós devemos agradecer o pai porque nos qualificou
fazer que? 

a. Que tipo do herança você antecipa aqui na terra? 

b. Que tipo do herança você antecipa nas idades longas para vir?

c. Este é um herança caracterizado pela luz. Que esse meio?

2. SALVAMENTO. Em 1:13 nós devemos agradecer o pai porque nos salvou. 

a. De que salvou-nos? 

b. A que transferiu-nos? 

c. Eu fui salvado e transferido? 

3. REDENÇÃO (1:14). A palavra redenção tem a idéia de "ajustar um escravo
livre."

a. Quem é esse quem nos ajustou livres? 

b. De que ajustou-nos livres? (a última metade de 1:14 responde a esta
pergunta.) 

c. Eu fui ajustado livre de ser um escravo àà culpa por causa de meus
pecados? 

4. Eu agradeço o Deus o pai para meu herança? 

5. Eu agradeço o Deus salvando me da autoridade da escuridão? 

6. Eu agradeço o Deus entregando me no reino do filho quem ama na luz? 

7. Eu agradeço o Deus perdoando me para meus pecados?
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