
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA PARTE: A CARTA DE PAULO AOS COLOSSENSES 

 

Colossos era uma cidade da Frígia, na província romana da Ásia, onde hoje é território da Turquia. 

Localizava-se a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, na região das sete igrejas mencionadas 

por João em Apocalipse 1 a 3 e ficava às margens do rio Lico. 

Colossos era uma cidade próspera no século V a.C., pois situava-se na junção das principais rotas 

comerciais norte-sul e leste-oeste. Nos tempos de Paulo a cidade já experimentava certo declínio 

em comparação com as cidades vizinhas Laodiceia e Hierápolis. 

Paulo é identificado como sendo o autor desta carta (1:1; cf. v.23; 4:18). Os pais da igreja primitiva 

(Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e Orígenes) são unânimes em atestar a 

autoria desta carta. 

A carta aos Colossenses foi escrita por volta de 60-62 a.C., enquanto Paulo estava preso em Roma 

(4:3,10,19: Fm 9:10,13,233). Os personagens Timóteo, Aristarco, Arquipo, Marcos, Epafras, Lucas, 

Onésimo e Demas são também citados na Carta a Filemom. 

Em Colossos a maioria da população era gentia, no entanto, havia, desde os tempos de Antíoco, o 

Grande (223-187 a.C.), uma grande colônia judaica. A comunidade cristã de Colossos foi 

estabelecida durante os três anos em que Paulo esteve em Éfeso (At 19), mas o seu fundador foi 

Epafras (1:5-7). Paulo nunca esteve em Colossos. 

Os principais personagens desta carta são o próprio Paulo (1:1—4:18), Timóteo (1:1), Tíquico (4:7-

9), Onésimo (4:9), Aristarco (4:10), Marcos (4:10) e Epafras (1:7-8; 4:12-13). 

Alguns importantes temas teológicos são tratados nesta carta: a eleição (a vida e o futuro de cada 

cristão eram conhecidos intimamente por Deus; 3:12); o perdão (devemos perdoar o nosso 

próximo da mesma maneira misericordiosa com que Deus nos perdoa; 3:13); e, a comunidade 

cristã (igreja) como corpo de Cristo (todos os que creem em Jesus Cristo são iguais perante Deus 

na qualidade de seus filhos e cidadãos do seu reino eterno; 1:18,24-25; 2:19; 3:11,15). Nessa 

epístola Paulo refuta, veementemente, o ensinamento herege que ameaçava a comunidade cristã 

de Colossos (cf. capítulo 2). Esses ensinamentos adotaram aspectos do legalismo judeu, como, por 

exemplo, a necessidade da circuncisão para a salvação, a observância dos rituais cerimoniosos da 

lei do Antigo Testamento (quanto aos alimentos, aos festivais e o sábado) e de outras leis 

materiais, além de preconizar o culto aos anjos e a experiência mística. 

Em Colossenses Jesus, O Cristo, é a imagem invisível de Deus (1:15); o agente da criação (1:16); o 

sustentador (1:17); a cabeça do corpo (1:18); é quem agrada ao Pai (1:19-20); que reconcilia-nos 

com Deus por sua morte (1:21-22); que vive em nós como nossa esperança da glória (1:27); é 

fonte de todos os tesouros (2:2-3); as filosofias mundanas não se fundamentam Nele (2:8); 

estamos nós vivos Nele (2:11-13); não há qualquer necessidade de legalismo e ritualismo (2:16-

23); enfim, Jesus é a nossa vida (3:3). 

Em Colossenses Deus é acessível (1:21-22); é invisível (1:15); é justo (3:25); é poderoso (1:11; 

2:12); é reconciliador (1:20). 



A mensagem em Colossenses afirma a perfeição do cristão em Jesus, O Cristo (1:28). Perfeito, do 

grego, teleios (1:28; 4:12), significa plenamente; literalmente, fim, limite ou consumação. Paulo 

usa teleios para descrever a plenitude ou perfeição dos cristãos em Cristo. Para Paulo, os cristãos 

avançam para a perfeição e para a piedade quando sua fé amadurece por meio das provações, 

quando expressam o amor de Deus aos outros (3:14). 

A carta aos Colossenses pode ser dividida em três partes: a primeira, os assuntos pessoais – a 

saudação, a gratidão e a oração de Paulo (1:1-14); a segunda, as instruções doutrinárias (1:15—

2:23); e, a terceira, as exortações práticas – a conduta cristã, as famílias cristãs, o modo cristão de 

falar e os amigos cristãos (3:1—4:18). 

Um último registro histórico: essa carta era, também, para ser lida na comunidade cristã localizada 

na cidade vizinha de Laodiceia (4:16). 
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