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“AO LEREM ISSO, VOCÊS PODERÃO ENTENDER A 

MINHA COMPREENSÃO DO MISTÉRIO DE CRISTO”  
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Quantas vezes é mencionada essa 
palavra “Mistério” no trecho:  

• 3.2; 3.4; 3.5; 3.9 

 

• Portanto, esta noite vamos entender de 
acordo com o “Texto” o Mistério de Cristo!  

  



O que não é “Mistério”? 
1. Não é um milagre de dito popular!  
2. Não é algo oculto! (no mundo antigo e nas religiões,  

“mistério” eram segredos ocultos, que só poderiam ser 
entendidos por alguns poucos.  

3. Não é como uma sociedade secreta que não sabemos o 
que acontece. (Maçonaria e outros...). 

4. Não se trata de algo que possa ser descoberto 
exclusivamente pelo raciocínio da razão, e, muito menos 
ainda, através da pesquisa.   



O que é “Mistério”?  
 
“Um mistério é qualquer verdade 
divina, antes oculta, que nos foi 
revelada, para que fôssemos 
iluminados.”  
Fonte – enciclopédia de bíblia, teologia e filosofia – R. N. Champlin,    
Editora Hagnos  

 



• Por amor aos gentios. 
(aos não judeus).  V1 

• Pois sentia-se 
responsável pela obra!  V2 

• Paulo considerava-se prisioneiro de 
Cristo, não de Nero. Paulo não olhava a 
para a vida a partir da perspectiva 
somente humana.  

O entendimento do Mistério para 
Paulo o levou à prisão!  



Podemos dizer sobre o Mistério que: 
 
 Que Deus revelou a Paulo (3.3); aos santos apóstolos e 

profetas (3.5);  
 e aos seus santos (Cl 1.26-27). 
 Agora esse “mistério” é uma possessão comum da 

Igreja Universal. (3.10).    
  
 



“Mistério” -  
 
 No versículo 6 Paulo equipara o “mistério” ao 

“evangelho”.  
 É por meio do evangelho que judeus e gentios são 

unidos a Cristo.  
 O “mistério” foi a verdade revelada a Paulo, e o 

evangelho é a verdade proclamada. (3.7).     
  
 



Riquezas de Cristo – (3.8)  
 
 Ressurreição da morte pelo pecado.   
 Libertação da escravidão da carne, do mundo e do 

diabo.  
  Reconciliação  com Deus, e uns com os outros.      
  
 



O que a Igreja faz em relação ao “mistério” – revelado?    
 
 
 Para Paulo pregar o evangelho era como expor o 

profundo mistério à plena luz. 
 Essa era a missão que Paulo tinha recebido de Cristo!  
 Essa entendo ser a missão da Igreja!        
  
 


