
A Senhoria de Cristo em Relacionamentos
Colossenses 3:18 - 4:6

A. Os Relacionamentos no Lar. 3:18-21. 

1. Esposas. 3:18. 

a. Se uma esposa vive seu casamento "no nome do Jesus de Senhor" (3:17),
que obrigação tem em direção a seu marido? 3:18a. 

b. Por que? 3:18b. 

2. Maridos. 3:19. 

a. Se um marido vive seu casamento "no nome do Jesus de Senhor" (3:17), o
que é sua primeira obrigação em direção a sua esposa? 

b. O que é ele proibido fazer? 

3. Crianças. 3:20. 

a. Se crianças vivem no lar "no nome do Jesus de Senhor" (3:17), o que é sua
obrigação em direção a seus pais? 

b. Em que áreas? 

c. Por que? 

4. Pais. 3:21. 

a. Se pais relacionam a suas crianças "no nome do Jesus de Senhor" (3:17), o
que são eles proibido fazer a suas crianças? 

b. Por que? 
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B. Os Relacionamentos no Lugar de Trabalho. 3:22 - 4:1 

1. Escravos. O 3:22-25. 

a. Se escravos conduzem se "no nome do Senhor (Domina) Jesus" (3:17), o
que é sua responsabilidade em direção a seus mestres terrenos (senhores)?
3:22a. 

b. Em que áreas? 3:22a. 

c. Como são proibidos trabalhar? 3:22b. 

d. Com que atitude são obrigados trabalhar? 3:22c. 

e. Quem são estar temendo? 3:22d. 

f. Nenhuma questão o que eles fazem, como são trabalhar? 3:23a. 

g. Para quem são trabalhar? 3:23b. 

h. De quem receberão seu contracheque final? 3:24a. 

i. Para quem são eles (aceso.) slaving? 3:24b. 

j. O que acontecerá ao escravo que esforçe sabotar seu trabalho do mestre?
3:25. 

2. Mestres. 4:1. 

a. Que duas coisas são mestres (aceso. senhores) mandaram estar fornecendo
para seus escravos? 4:1b. 

b. O que é a motivação dos mestres? 4:1b. 

C. O Relacionamento em Direção a Deus. O 4:2-4. 

1. A importância de oração. 4:2. 

a. Em o que somos mandados manter persistir? 

b. Para o que somos mandados "estar no posto de observação"
continuamente? 
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c. O que é acompanhar nossa vigilância? 

2. A petição para oração.  4:3-4. 

a. O que Paul pediu que orassem para em favor dele e a sua equipe? 4:3. 

b. O que era sua petição específica? 4:4. 

3. Que lições sobre oração devemos aprender destes versos? 

D. Os Relacionamentos em Direção a Esses que não são Crentes em
Jesus.  4:5-6. 

1. Como somos conduzir nos em direção a esses que estão no exterior? 4:5. 

2. Como somos manipular o tempo em relacionamento a eles? 

3. Que dois ingredientes sempre devem caracterizar nossa fala? 4:6a. 

4. O que nós sempre devemos ser preparados fazer? 4:6b. 
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