Seis Características Grandes Na Vida Dos Cristãos
Colossenses 1:1-8
A.

B.

C.

D.

Serviço (1:1).
1.

Quem escreveu esta letra?

2.

Quem era seu colega de trabalho?

3.

A quem esta letra foi escrita?

4.

Que o escritor viu como sua área principal de serviço?

5.

Como certo estava de sua atribuição?

6.

O deus chamou-o a alguma área de serviço?

7.

É o serviço de um cristão menor ou mais grande do que seu trabalho? (recorde
que Paulo era um barraca-fabricante pelo comércio. Atos 18:3.)

Graças (1:2).
1.

Paulo desejou graças em cima de seus leitores.

2.

Como os graças cabem dentro com a bondade do deus? (Efésios 2:7).

3.

Que os graças têm que fazer com fé? (Romanos 5:2; Efésios 2:8).

4.

Há uma conexão entre graças e presente? (Romanos 3:24 [ Nas ]; Efésios 2:8).

5.

Como os graças cabem dentro com trabalhar? (Romanos 4:4; Efésios 2:9-10).

6.

Como os graças do deus cabem dentro com a verdade? (Colossenses 1:6).

Paz (1:2).
1.

Paulo desejou a paz em cima de seus leitores.

2.

Que preço teve que ser pagado assim que nós podemos ter a paz com deus?
(Colossenses 1:20 - "através dele" = através de Jesus.)

3.

Como nós recebemos a paz com deus? (Romanos 5:1).

4.

Quem é o foco da fé e da nossa paz? (Efésios 2:14).

Fé (1:4).
1.

Paulo tinha-se ouvido sobre a fé do Colossos Cristãos (1:4).

2.

Primeiramente, que era o objeto da fé do Colossenses? (em quem ele acreditou?)

3.

A fé não é uma coisa automática. A fé é uma resposta a algo que nós nos
ouvimos. Que é essa fornece a informação assim que acredite em Jesus?
(Romanos 10:17).

4.

Como é que o Colossos Cristãos ouvido descrito em 1:5? Em 1:6?
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E.

F.

5.

Por que alguns povos escolhem acreditar quando outros escolherem não acreditar?
(Efésios 2:8-9).

6.

Você tem a fé em Jesus que resultou no salvation de sua alma? (1 Pedro 1:7-9).

Amor (1:4).
1.

Paulo observou que estes Cristãos em Colossos tiveram o amor para tudo de
quem?

2.

A palavra "santos" significa "aquelas que são ajustadas separadas para o deus."
Observe algumas de muitas referências "aos santos:" Romanos 15:26; 1 Coríntios
1:2; Efésios 1:1; Filipenses 1:1.

3.

Por que é assim importante para Cristãos amar um outro? (1 João 4:20; João
13:34-35.)

4.

Quem é esse quem dá a Cristãos o poder amar o outro Cristãos que não pode ser
fácil de amar (Colossenses 1:8)? 5. Você ama os santos?

Esperança (1:5).
1.

Onde a esperança do Colossenses residiu (1:5)?

2.

Que era esse acendido sua esperança (1:5-6)?

3.

Como Pedro descreve nossa esperança (1 Pedro 1:3-4)?

4.

Você tem "a esperança colocada acima para você no céus?"

5.

Dos três traços - fé, esperança, e amor, que é o mais grande (1 Coríntios 13:13)?
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