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Buscai as Coisas Lá do Alto 
 

Colossenses 3:1-3  

 
Introdução: em Colossenses 3:1, o Apostolo Paulo dá um comando muito oportuno à Igreja. 
Não somente à Igreja daquele tempo, mas, principalmente, à igreja dos nossos dias. Paulo diz: 
“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde 
Cristo vive, assentado à direita do Pai”. Façamos então quatro considerações sobre esse 
comando apostólico: 

  
1. A estratégia maligna – em primeiro lugar, devemos entender que fomos chamados para 

viver acima das circunstâncias e manter os nossos olhos no Senhor. Em João 10:10, Jesus diz 
que o diabo veio para matar roubar e destruir. Todo ataque que recebemos do inimigo, de 
fato, visa roubar a nossa fé e relacionamento com Deus. As enfermidades, os problemas 
financeiros, os ataques à família, na verdade são meios que o inimigo usa para enfraquecer a 
nossa fé. Sabemos pela Palavra de Deus que o justo vive pela sua fé, se ela for enfraquecida e 
roubada, lamentavelmente, o nosso relacionamento com Deus será prejudicado. 

 
Lucas 13:11-17 conta a história de uma mulher que durante dezoito anos andou encurvada 
sem poder se endireitar, pois estava presa por um espírito de enfermidade. Num sábado, ela 
entrou na sinagoga quando Jesus estava ensinando. O Senhor olhou para ela e disse: “Mulher, 
estás livre da tua enfermidade”. A Bíblia diz que Jesus lhe impôs as mãos e na mesma hora ela 
se endireitou.  

 
Jesus disse que aquela mulher era filha de Abraão, mas mesmo assim estava numa prisão. 
Muitas pessoas vivem nessa condição, sem perspectivas espirituais, dentro de um cárcere 
maligno que não lhes permite olhar para o alto. Essa é a grande estratégia do diabo, fazer com 
que as pessoas vivam constantemente olhando para o chão, presas às suas misérias, aos seus 
problemas, amarradas às suas dificuldades, sem ter uma visão de Deus e da sua glória. 

 
2. Olhar para o alto faz parte do aprendizado – em segundo lugar, devemos 

considerar que o evangelho deve ser encarnado, isto é, deve se tornar real, perceptível, visível 
em nós. Entretanto, ser encarnado é bem diferente de ser materializado. Infelizmente, muitos 
daqueles que estão nas igrejas vivem olhando somente para as coisas terrenas.  

 
A pregação em muitos lugares se tornou materialista e leva as pessoas a focarem somente o 
que é dessa vida. Quando Paulo diz “buscai as coisas lá do alto”, ele propõe um novo foco, um 
novo estilo de vida que transcende ao materialismo e nos projeta a um relacionamento com o 
Pai, por intermédio do Filho Jesus. Portanto, ainda que as coisas dessa vida queiram ocupar a 
primazia, precisamos aprender a olhar para o alto.  

 
3. Jesus nos ensina a olharmos para o alto – em terceiro lugar, consideremos o que 

Jesus ensina em João 4:35: “Erguei os olhos e vede que os campos já branquejam para a 
ceifa”.  Jesus disse isso porque os discípulos só queriam saciar sua fome naquela aldeia de 
samaritanos, mas Ele estava focado em salvar a mulher do poço de Jacó. Então, o Senhor 
ensina que se os olhos estiverem no chão, cuidando do que é terreno, não veremos os 
campos brancos para serem ceifados. O que Jesus revela nesse texto é que os cuidados dessa 
vida roubam a nossa sintonia com Deus e, assim, deixamos de ver como Ele vê.  
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Não há nada de espiritualmente relevante num evangelho que só prega sobre dinheiro e 
caprichos desse mundo. Por outro lado, entendemos que tirar os olhos da terra não significa 
tirar os pés do chão. Sabemos que todos nós temos necessidades, mas não somos guiados por 
elas, pois temos um Pai que cuida de nós. Esse é o diferencial, é o que nos dá tranquilidade e 
nos faz erguer os olhos e vermos como Ele vê. 

 
2. Olhar para o alto é cumprir a vontade de Deus – em quarto lugar, consideremos o 

registro do martírio de Estevão em Atos 7. Ele foi o primeiro mártir da igreja e nos deu um 
exemplo perfeito de vitória sobre o inimigo, seus olhos estavam em Deus, não no que é 
terreno. O verso 55 diz que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Mesmo sendo 
apedrejado, ele intercedeu por aqueles que lhe jogavam pedras, pedindo ao Pai que não lhes 
imputasse pecado.  

 
Quando os olhos estão em Deus, as dores das pedradas não são suficientes para interromper 
nosso clamor nem nos roubar o perdão. Deus é quem nos conforta e nos fortalece. Deus usa 
esse tempo para o tratamento da alma, para sondar o quanto estamos apegados as coisas 
desse mundo. Porém, quando chegamos ao fim da adversidade saímos melhor do que 
entramos e, certamente, seremos recompensados (Hb 11:35). 


