
Como Ser Vitorioso Como Cristão
O Estudo 7 (Em Português). Colossenses 3:1-7

A. Em Sua Atitude – PENSA CELESTIAL! (3:1-4). 

1. O que exatamente pode ser dito sobre todos cristãos? (3:1a). 

2. Por causa de nossa posição, o que nós somos mandados manter procurar? (3:1b). 

3. O que é tão importante sobre procurar as coisas acima? (3:1c). 

4. Em o que somos mandados focalizar nossas mentes? (3:2a). 

5. Em o que somos nós proibido focalizar nossas mentes? (3:2b). 

6. Por que? O que aconteceu a nós o momento que nós confiamos em em Jesus?
(3:3). 

7. Que coisa espetacular acontecerá a nós quando retornos de Jesus receber nos?
(3:4. Veja também João 14:1-3; 1 Coríntios 15:50-58;   1 Tessalonicenses
4:13-18).

8. Pensa as exposições de TV, vídeos, DVD, disco laser, filmes, e rádio programa
observamos e escutamos, e os livros nós lemos influência nos nestas áreas?
Explique se. 

9. Que adaptações pensa que você deve fazer no própria vida por causa destes
comandos? 

B. Em Seu Estilo de vida – MATA O TERRENO!  (3:5-7).

1. Porque somos mandados focalizar no celestial, não o terreno, somos, portanto,
mandados como segue, literalmente: "Põe a morte, portanto os membros das
coisas sobre a terra". Em outras palavras, "Põe a morte essas coisas que são
associadas com a terra". Aliste o singles de Paulo de itens para fora que somos
matar:  (3:5).

a.  ________________

b.  ________________

c.  ________________

d.  ________________

e. _________________ (que quantias a) _______________
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2. Por que você pensa que Paulo amontoou estes vícios na mesma categoria? 

3. Que motivação somos dados matar estas práticas que são tão profundamente uma
parte de mundialmente a sociedade? (3:6). 

4. (Pergunta opcional para "Crédito Extra". A frase em 3:6 "sobre os filhos de
desobediência" não é achada em dois manuscritos gregos cedo desta letra. Este
meio há ao menos uma possibilidade boa que Paulo não escreveu esta frase, mas
foi adicionada mais tarde. Se foi adicionado, o que teria motivado alguém
adicioná-lo)? 

5. O que tinha sido a prática anterior das pessoas em Colossos que estão agora
cristãos? (3:7). 

6. Pensa as exposições de TV, vídeos, DVD, disco laser, filmes, e rádio programa
observamos e escutamos, e os livros nós lemos influência nos nestas áreas?
Explique se. 

7. Que adaptações pensa que você deve fazer no própria vida por causa destes
comandos? 
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