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Escolhendo nossa Roupa.

Texto Col. 3, 12 a 14



12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e  

amado, revistam-se de profunda compaixão,

bondade, humildade, mansidão e paciência.

13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as  

queixas que tiverem uns contra os outros.

Perdoem como o Senhor lhes perdoou.

14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que  

é o elo perfeito.

Colossences 3.12-14



O amor é o elo perfeito! 

Na palavra de Deus, aprendemos que devemos

nos revestirmos do verdadeiro AMOR,

revestindo-nos de qualidades.

Somos amados por Deus, somos sua

propriedade.

Temos a paz de Cristo, e esta paz, nos direciona

ao único e perfeito caminho, que nos leva ao Pai.

Colossences 3.12-14



Temos em nossos corações, uma memória de 
gratidão. 

O Apóstolo Paulo fala da nova vida em Cristo

como um revestimento, uma mudança de roupa.

Ele nos convida a renovarmos algumas peças ou

até mesmo restaurarmos às que estiverem há

muito tempo fora do uso.

Que Benção é termos o Espírito do Senhor

Jesus habitando em nossos corações! Vamos

morar no céu com Ele. E como eleitos santos e

amados, temos as vestes de Salvação.

Colossences 3.12-14



Colossences 3.12-14

Revistam-se! 

Deus providenciou seu filho como cordeiro para

que fossemos revestidos de Salvação.

Temos o convite: “Revistam-se”

Revestir = tornar a vestir, envolver-se, recobrir-se.

Revista-se com roupas novas, roupas especiais que

tem a beleza verdadeira de Cristo.



Tomando formas mais belas
Com novas roupas. 

Que roupas são essas que o 

Apóstolo Paulo está falando? 





bondade



mansidão



humildade



paciência



amor



Que roupagem Maravilhosa! 

Uma vez que somos ligados a Ele, nossa vida 

deve refletir esta maravilhosa realidade. 

A vida cristã deverá transparecer em nosso 

comportamento. 



“Revesti-vos do novo homem.

Revesti-vos de Cristo!”

O cristão não vive em si mesmo, mas em 

Cristo pela fé, e no próximo pelo amor. 



O Apóstolo Paulo continua a nos ensinar...

Não podemos nos preocupar só com a 

roupagem externa, mas também com a 

roupagem do coração. 

Colossences 3:15



15. Que a paz de Cristo seja o juiz em  

seus corações, visto que vocês foram

chamados a viver em paz, como

membros de um só corpo. E sejam

agradecidos.

Colossences 3:15



Essa é a roupa, seu 
vestido básico, sua 

roupa diária... 

“Revestidos de Amor” 

Com as novas roupas nos tornamos, pessoas diferentes, das 
que estão ao nosso redor. 

Estamos de passagem, somos peregrinos, estamos seguindo 
para o novo lar com Deus. 



Temos princípios diferentes, 
praticamos o amor, somos 

dignos do evangelho, 
refletimos a imagem do 

amor de Deus.

Temos estilo diferente. Amamos como Jesus 
Uma vida em amor é uma vida diferente. 



Com muita alegria vamos juntos verificar ações dos 
corações misericordiosos.  Mesmo em meio a pândemia, 

irmãs compartilham amor abençoando muitas vidas. 
Faça a sua escolha: revista se do amor do Senhor Jesus. 







A nova roupa é tão importante, tão especial, que as tendências 
momentâneas o (modismo) não influenciam nosso modo de 

viver. Essa roupa não modifica nosso ânimo em servir, 
compartilhando o que temos para suprir a necessidade dos 

que estão conosco. 



Servimos porque esse AMOR é Jesus em nós. 
Esse revestimento de amor precisa ser a roupa do seu coração. A 

mudança é interna. Não podemos ser chiques só na aparência. Jesus 
vê o meu e o seu coração. 



Quem é o juiz que determina seu comportamento, suas ações. 
Tantas coisas nos distraindo, tirando a paz dos nossos corações. 



Foi por amor que Jesus nos reconciliou. 
Você e Deus. Você e seu irmão. Em Jesus 

temos paz. O amor de Cristo em nós nos dá 
tranquilidade, mansidão, o amo é o vinculo da 

perfeição. 



Todos os dias podemos 
escolher: 

Vou me vestir para 
agradar o mundo? 

Ou vou me revestir para 
agradar a Deus? 
Que roupa estou 

usando? 
Escolhendo se vestir 
agradando a Deus e 
fazendo o bem ao 

próximo?



Use a roupa da “COMPAIXÃO”



Use a roupa da “BONDADE”



Use a roupa da “MANSIDÃO”



Use a roupa da “HUMILDADE”



Use a roupa da “PACIÊNCIA”



Use a roupa do “AMOR”



Usemos a melhor roupa, a roupa do amor, para fazer como 
Jesus tendo compaixão, amor no coração, tendo boas ações, 

ações dos corações misericordiosos. 



Vamos viver uma vida diferente, vamos levar a mensagem do Senhor, 
abençoando muitas vidas. Ação do coração misericordioso, ação da 

bondade do Senhor em nós. 



. 

Com muita alegria vamos juntos verificar ações dos corações 
misericordiosos. mesmo em meio a pandemia, irmãs 

compartilham amor abençoando muitas vidas. 



Faça a sua escolha: revista-se do amor do Senhor Jesus! 
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Faça a sua escolha, revista-se do amor do 

Senhor Jesus! 


