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Frases relevantes para a conferência 

do dia de ação de graças de 2020  

 

O Cristo que substitui a nossa cultura Consigo para o novo homem é 

o Cristo todo-inclusivo e extensivo, o preeminente, 

a centralidade e universalidade da economia de Deus. 

 

Quando tivermos a visão do Cristo todo-inclusivo e extensivo, 

O experimentarmos como nossa vida e o constituinte de todo nosso ser 

e O vivermos em vez de vivermos a nossa cultura, 

o novo homem aparecerá entre nós 

de maneira prática e compreenderemos a vida do novo homem. 

 

Temos de ser renovados diariamente 

com o suprimento novo da vida de ressurreição 

para substituir a nossa cultura 

e nos tornarmos o novo homem em realidade, 

tornando-nos tão novos quanto a Nova Jerusalém. 

 

Temos de viver a vida do novo homem em vez da nossa cultura 

aprendendo Cristo como a realidade está em Jesus; 

a maneira como Senhor Jesus viveu na terra 

é a maneira como o novo homem deve viver hoje. 

 



Esboço das mensagens 

para a Conferência do dia de ação de graças  

26-29 de novembro de 2020 

 

TEMA GERAL: 

O CRISTO TODO-INCLUSIVO E EXTENSIVO 

SUBSTITUI A CULTURA PARA O NOVO HOMEM  

Mensagem Um 

A necessidade urgente de que a nossa cultura seja substituída 

pelo Cristo todo-inclusivo e extensivo 

Leitura bíblica: Cl 1:12-13, 15-18, 27; 2:8, 14-15; 3:4, 10-11 

I. O livro de Colossenses foi escrito porque a igreja em Colossos havia sido impregnada com a 

cultura e os santos haviam sido distraídos de Cristo pela cultura – Cl 2:8, 16-17; 3:10-11: 

A. Em Colossos, a cultura havia inundado a igreja, substituído Cristo e levado os santos cativos – Cl 

2:8. 

B. O inimigo de Deus usa a cultura para substituir Cristo; ele tentará usar os aspectos positivos 

da cultura para substituir Cristo – cf. Fp 3:4-8. 

C. De acordo com o livro de Colossenses, Cristo é substituído pela cultura; Colossenses indica 

que o substituto máximo de Cristo é a nossa cultura.  

D. Em Colossenses, a autoridade das trevas refere-se especialmente aos aspectos positivos da 

cultura e do nosso ser natural – Cl 1:12-13: 

1. Os santos em Colossos caíram sob a autoridade das trevas ao permitir que os aspectos 

mais elevados da cultura invadissem a igreja – Cl 2:8. 

2. Contudo, os produtos mais elevados da cultura são aspectos da autoridade das trevas pela 

qual Satanás controla as pessoas – Cl 1:13. 

3. Tudo que substitui Cristo torna-se a autoridade das trevas para nos controlar – Cl 1:13. 

II. A cultura humana surgiu após a queda do homem – Gn 4:16-22: 

A. Após deixar a presença de Deus, Caim construiu uma cidade para sua proteção e auto existência 

– Gn 4:16-17: 

1. Dentro dessa cidade ele produziu uma cultura sem Deus, uma cultura ímpia.  

2. No jardim, Deus era tudo para o homem: Sua proteção, sustento, suprimento e entreteni-

mento; quando o homem perdeu Deus, ele perdeu tudo. 

3. A perda de Deus pelo homem o forçou a inventar a cultura humana, dos quais os principais 

aspectos eram cidades para existência, criar gado para o sustento, música para desfrute e 

armas para defesa – Gn 4:20-22. 

B. Aparentemente, uma cultura sem Deus foi inventada pelo homem que se recusou a seguir o 

caminho de Deus e, portanto, perdeu Deus; na verdade, o fator intrínseco da cultura foi a ins-

tigação e incentivo de Satanás, o inimigo de Deus, no interior do homem que se afastou de 

Deus – Gn 4:7, 16-17; Mt 12:26: 

1. Essa cultura, que era sem Deus e estava unida a Satanás, tornou-se um modelo, represen-

tando todas as culturas humanas por todas as eras, o que significa que essas culturas não 

têm Deus, seguem Satanás e estão unidas a ele – cf. Lc 4:6, nota 1. 

2. A cultura ímpia começou como uma semente em Gênesis 4 e se desenvolve através da história 

da raça humana até consumar-se na Grande Babilônia em Apocalipse 18. 
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3. A palavra do Senhor em Mateus 24:37-39 indica que a cultura ímpia da época de Noé se de-

senvolverá ao máximo no período da volta do Senhor.   

III. A cultura é um obstáculo ao propósito de Deus com relação a Cristo e à igreja – Ef 3:10-11; 

5:32: 

A. Algo muito sutil está no caminho de Cristo e da igreja; esse elemento sutil de oposição é a 

cultura – Cl 3:10-11; Ef 2:14-15; Cl 2:14-15. 

B. A cultura é um grande obstáculo à experiência de Cristo; inconsciente e subconscientemente 

somos impedidos pela cultura de experimentar e desfrutar Cristo – Fp 3:7-8. 

C. Nossa cultura sutil e oculta nos impede de crescermos em Cristo em todas as coisas e chegar-

mos à condição de homem maduro – Cl 2:19; Ef 4:13, 15-16. 

IV. A cultura humana se opõe ao reino de Deus – Mt 10:16-25, 34-39; 12:29, 46-50: 

A. As coisas pecaminosas não se opõem ao reino de Deus tanto quanto a cultura.  

B. A cultura humana tornou-se uma parte básica e uma grande porção do reino de Satanás – Mt 

12:26. 

C. A cultura tornou-se uma fortaleza de Satanás; de maneira sutil, ele a controla e usa para opor-

se ao reino de Deus – At 26:18; Cl 1:12-13. 

V. Cristo como o todo-inclusivo e extensivo se contrapõe à cultura e deve substituir a nossa 

cultura com Ele mesmo – Cl 1:18; 3:4, 10-11: 

A. O propósito da revelação extensiva de Cristo no livro de Colossenses é lidar com a cultura – Cl 

2:8; 3:10-11. 

B. Neste livro, Paulo apresenta uma visão do Cristo todo-inclusivo e extensivo para nos impres-

sionar com o fato de que esse Cristo deve substituir a nossa cultura – Cl 1:27. 

VI. O tipo de Cristo que substitui a cultura é o Cristo todo-inclusivo e extensivo, o preeminente, 

a centralidade e universalidade da economia de Deus – Cl 1:15-18; 2:16-17; 3:4, 10-11: 

A. O Cristo que pode substituir a nossa cultura e tornar-se tudo para nós é o Cristo todo-inclusivo 

e extensivo – Cl 1:15, 18. 

B. O livro de Colossenses foi escrito a fim de revelar o Cristo todo-inclusivo e extensivo que trata 

com a nossa cultura e a substitui por Ele mesmo – Cl 3:4, 10-11. 

C. Em Sua salvação, Deus nos salva não somente do pecado, do juízo, do lago de fogo, do mundo 

e do ego; Ele também nos salva de tudo que substitui Cristo, incluindo a nossa cultura – Hb 

7:25. 

D. O Cristo todo-inclusivo e extensivo está em nós e precisamos permitir que Ele encha todo 

nosso ser e substitua a nossa cultura por Ele mesmo – Ef 3:17a; Cl 1:27; 3:11. 
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