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CARTA DO APÓSTOLO PAULO 

À IGREJA DE LAODICÉIA 
(Revelação dada pelo Senhor a Jakob Lorber em 1844) 

  

CAPÍTULO I 

 

1 Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade e a graça de 

Deus, e o irmão Timóteo. (Cl 1:1) 

2 À santa comunidade de Laodicéia e a todos os fiéis irmãos 

que estão nela, e aos sábios no poder do Espírito de Deus: A Graça esteja 

convosco e a verdadeira Paz de Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo!  

(Cl 1:1; Ap 3:14) 

3 Nós agradecemos, louvamos e glorificamos sempre a Deus, o 

Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo muitas preocupações mas orando 

sempre por vós a Deus em todo o tempo. (Rm 1:8; Cl 1:3) 

4 Por termos ouvido através do Espírito do Senhor e também 

através do irmão Epafras e também de Ninfa, que haveis caído em algumas 

coisas. 

5 Haveis elegido um bispo e um sacerdócio, e quereis fazer um 

ídolo de Cristo – e haveis separado uma casa, um dia e vestiduras 

adornadas. (At 20:28-29; II Co 6:15) 

6 De igual modo como em parte foi costume entre os gentios e 

os judeus, quando ainda a circuncisão da carne tinha algum valor perante 

Deus, pois Ele a havia ordenado no tempo do patriarca Abraão como sinal 

da circuncisão verdadeira do Espírito através de Jesus Cristo dentro de nós. 

(Ro 2:25-29; 4:9-12; I Co7:18; Gl 5:6) 

7 Isto agora eu desejo saber, para que compreendais a grande 

luta que tenho de travar por vossa causa, tendo visto ou não a minha pessoa 

fisicamente; (Cl 2:1; Fl 1:30) 

8 E para que sejais exortados vigorosamente em vossos 

corações e para que depois queirais unir o vosso amor, no qual se encontra 

toda a riqueza do entendimento próprio para reconhecer o grande segredo de 

Deus o Pai, em Seu Filho Jesus Cristo. (Cl 2:2) 

9 Porque neste segredo estão escondidos todos os tesouros da 

Sabedoria e do conhecimento vivo no Espírito. (I Co 1:24,30; Cl 2:3) 



 

2 
 

10 Por isto mesmo vos exorto para que nada vos seduza com 

palavras eloquentes e persuasivas (raciocínios mentais), e com filosofias 

dos gentios! 

11 Porque o raciocínio é também próprio dos animais, assim 

como a filosofia dos gentios que fazem sacrifícios aos ídolos mortos!  

12 Mas vós fostes comprados para o Pai pela morte do Único 

(Jesus Cristo) que tem a vida Eterna de Deus; como quereis consagrar o 

vosso coração, que se tornou um santuário do Espírito Santo, outra vez ao 

espírito da morte? (I Co 6:20; Gl 4:6) 

13 Ainda que esteja ausente no corpo, não obstante em espírito 

estou sempre presente convosco mediante o poder de Cristo em mim, e vejo 

a vossa fé e as vossas obras. (C l 2:5) 

14 Por essa razão quero seriamente advertir-vos e mostrar-vos 

como alguns de vós, queridos irmãos, tendes caído numa grande insensatez, 

porque eu conheço os seus motivos fingidos e sei o que querem. 

15 Porém que seja assim, que mantenhais a Jesus, o Cristo, 

como o haveis recebido e aceite de mim, e que também andeis no 

Evangelho que vos tenho pregado fielmente. (Cl 2:6) 

16 Lançai raízes seguras Nele mesmo (Jesus Cristo) e sede 

firmes na fé, assim como vos foi ensinado pelo Espírito de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, o Filho vivo de Deus, que governa à direita do Pai pela 

Eternidade. (Ef 3:17; Cl 2:7) 

17 Porém assim, como agora desejais ser e ter, sois adversários 

de Cristo e da sua Palavra! 

18 O que desejais? Quereis novamente voltar a ser escravos e 

servos da lei, tratados duramente, e do pecado e da morte? De tudo isso 

fostes libertos através de Jesus Cristo! 

19 Escutai-me! Eu vos digo: Olhai bem para que não sejais 

enganados e afastados através da vossa sabedoria mundana e mediante a 

doutrina mais ou menos eloquente daqueles que estão no vosso meio, que 

temem mais aos romanos e aos judeus cegos, do que ao Senhor da Glória 

que nos redimiu, e que através Dele temos sido criados como também foi 

criado o Céu e a Terra e todas as coisas. (Jo 1:3; Cl 2:8)  

20 Quando estava no vosso meio me perguntaram vossos sábios 

mundanos qual é a diferença entre Deus e seu Filho Jesus Cristo – tomei a 

palavra e lhes disse: 

21 “Escutai irmãos! Deus é Um, e Cristo é Um; e dado que não 

existe mais que um só Deus, então não há mais que um só Cristo. Que 
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diferença então entre Deus e Cristo? – Deus é Amor, e Cristo é a Sabedoria 

em Deus ou a Luz, a Verdade, o Caminho e a Vida eterna. (Jo 14:6; I Co 

8:4,6; Gl 3:20; Ef 4:6) 

22 Em Cristo habita toda a plenitude da Divindade 

corporalmente… e Nele somos perfeitos, porque Ele é o Fundamento e está 

acima de toda a Glória, de todo o Poder e toda a Força, e de toda a 

autoridade do mundo… Ele é o Príncipe de todos os principados da Terra”. 

(Jo 1:14,16; Ef 1:21,22; Cl 1:19; 2:9,10) 

23 Se eu, Paulo, vos disse estas palavras em espírito e em toda a 

Verdade, como vos deixais perturbar agora por doutrinas de homens e 

estatutos mundanos? 

24 Vós fostes circuncidados sem a mão e o bisturi, mas sim 

mediante o Espírito Santo; no momento que abandonastes a vossa vida 

pecaminosa, que foi uma raiz poderosa em vosso corpo carnal, isto foi uma 

verdadeira e viva circuncisão em Cristo Jesus! (Rm 2:29; 6:5; Gl 5:6; Fl 

3:3: Cl 2:11) 

25 Porque com Cristo fostes sepultados para o mundo em vossa 

carne pecaminosa, e mediante o baptismo do Espírito Santo haveis 

ressuscitado de novo pela Graça de Cristo … levados pela fé viva e pelo 

amor até Ele. (Cl 2:12) 

26 Que quereis então com a antiga circuncisão que já não existe 

mais? Que representa a cerimónia que já não tem valor para hoje, porque 

Cristo veio e já ressuscitou, e nós juntamente com Ele? … Que quereis 

também com o sábado, se Cristo trabalhou em cada dia e ainda hoje opera a 

sua obra de salvação? Perante isto, cada dia é um Dia do Senhor, e não há 

lugar aos sábados! (Mt 2:27; Rm 6:4; Gl 5:6; I Pd 3:21) 

27 Porém eu vos conheço e por isso vos digo: Cristo, como 

realmente Ele é, quer ser pobre no mundo, porém vós quereis ouro! Esta é a 

razão pela qual quereis uma sinagoga, um dia festivo e vestiduras 

adornadas! (II Co 8:9) 

28 Vós dizeis que Deus, mediante Cristo, Seu Filho, não aboliu 

em nenhum ponto os preceitos de Moisés, antes os confirmou na última 

ceia; e por isso também deveria existir uma cerimónia de sacrifício. (Mt 

5:17) 

29 Porém eu, Paulo, um apóstolo do Senhor, e eleito por Deus, 

estou cheio do Espírito Santo. Sendo assim, como é que o Espírito de Deus 

nunca me tenha revelado tais coisas, apesar de que fui, antes da minha 

conversão, um empregado e escravo do Templo muito mais conflituoso do 

que qualquer um de vós jamais fostes? 
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30 Porém agora quero dizer-vos: Quando durante a minha 

viagem a Damasco, para perseguir a jovem igreja de Cristo, o Espírito de 

Deus me despertou tendo eu observado inicialmente, ainda durante a minha 

cegueira, que o Senhor quer ser adorado em Espírito e em Verdade, nunca 

através de uma cerimónia! (Jo 4:23; At 9:3-9) 

31 Porque Deus não cegou a ninguém antes de chamar-me para 

o Seu serviço; porém eu tive primeiro de cegar, com o fim de perder tudo 

que é do mundo, antes de poder ser apenas um de seus servos mais 

insignificantes. 

32 Então porque tive de cegar primeiro? Porque todo o meu ser 

interior estava enterrado na matéria do serviço ao Templo, e para que eu 

fosse retirado dela. 

33 E se o Senhor me chamou sem cerimónias, ainda durante a 

minha cegueira, porque então, iria eu fazer uma cerimónia da última ceia? 

34 Acaso não é assim, como me tem ensinado o Espírito de 

Deus todo este tempo? Ele que tem a Luz pode observar as cerimónias do 

mundo e agradar-se com elas? 

35 Porém para os cegos, o mundo com as suas cerimónias já não 

existe … tão pouco o antigo serviço ao Templo e todas as vestimentas 

adornadas! 

36 De modo que é uma Verdade eterna que o Senhor não me 

chamou para estabelecer novas cerimónias, senão para levantar os corações, 

ao redor dos quais Satanás tem forjado os seus duros grilhões durante 

milhares de anos. 

37 Chamou-me para pregar a todos a liberdade do espírito, a paz 

da alma, e com isto destruir, em Cristo o Senhor, as amarras duras da morte. 

38 Porém, de que me serve a mim e a todos vós a doutrina do 

Evangelho de Deus, se desejais dirigir-vos de novo e usando a vossa 

liberdade para a antiga morte? 

39 Por isso peço-vos, para o bem da vossa Vida eterna; Desisti 

de tudo aquilo que trouxe a escravidão a todos os judeus na época de 

Babilónia como uma dura herança! 

40 Observai: Babilónia, a grande meretriz do mundo, foi 

destruída pelo Senhor, porque ela deu a morte a muitos povos! Por isso, que 

pensais ganhar, convertendo Laodicéia numa nova Babilónia? Abandonai 

tudo o que possa acarretar de novo o horror da destruição – aquilo que 

Daniel havia profetizado quando esteve na cidade sagrada! (Dn 9:27) 
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41 Porém Cristo vos vivificou porque estáveis mortos em vossos 

pecados e no prepúcio da vossa carne, e vos perdoou todo vosso pecado 

cometido no Templo, como em vosso prepúcio. (Ef 2:15; Cl 2:13) 

42 Ele aniquilou a escritura ensanguentada cravando-a na cruz – 

uma escritura que nos acusava a todos porque manifestava as consequências 

que se haviam produzido por causa dos estatutos mundanos… pois com esta 

escritura os nossos nomes estavam registados no livro do mundo, no qual 

está o julgamento e a morte. (Cl 2:14) 

43 Então, porque desejais agora anular de novo esta escritura 

ensanguentada, destruída por Deus mesmo e cravada na cruz do juízo, e da 

ignomínia, da maldição e da morte, para substituir os vossos novos nomes 

em Cristo pelos antigos que foram escritos com sangue no livro do juízo? 

44 Ó cegos e néscios, sem lucidez alguma! Vós que haveis sido 

libertados em Cristo, agora quereis ser novamente escravos e servos do 

pecado, do juízo e da morte? – Acaso não haveis ouvido que aquele que foi 

crucificado na cruz do pecado e do juízo é maldito?  

45 Ainda assim, Cristo tomou sobre Si a vossa vergonha, a vossa 

infâmia, o vosso pecado, a vossa condenação e a vossa morte … e por vossa 

causa se deixou crucificar na cruz como se fora um maldito, com o fim de 

trazer a todos vós a liberdade plena diante de Deus … E para que vós 

possais caminhar em honra, Ele se suportou com a vossa vergonha e infâmia 

e, junto com Ele, a levou à cruz. (Hb 12:2) 

46 Ó vós que fostes vivificados em Cristo, que vos sucedeu para 

que agora de novo queirais entregar-vos à morte? 

47  Agora, a que devo comparar-vos? Algo que vos defina como 

flecha no alvo bem disparada! Vós sois como uma meretriz ardente que vive 

na cidade, embora filha de uma boa família. 

48 Escutai-me, e gravai bem nas vossas mentes! De que serve à 

meretriz a sua boa ascendência, se a sua carne é mais luxuriosa do que a 

gordura de um carneiro morto e bem cevado? 

49 Não correrá ela dentro da sua habitação de um lado para o 

outro, impulsionada pelo ardor da sua carne, para de imediato assomar com 

parte do seu corpo numa janela e lançar olhares luxuriosos em todas as 

direcções para ver se encontra aquele que tenha o que possa satisfazer os 

desejos da sua carne luxuriosa e ardente? 

50 E se o vê, lhe mostrará o que deseja mediante o ardor frívolo 

dos seus olhos, e pecará apaixonadamente e dez vezes mais com ele que 

uma meretriz com os seus amantes no leito da sua vergonha. 
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51 Ó Laodicenses, vede, esta é a vossa imagem! – Sabeis o que 

fará o noivo honrado aspirante a desposar-se com tal mulher quando passar 

em sua casa e descubra a sua luxúria vergonhosa? 

52 Ele a afastará imediatamente do seu coração e da sua boca, e 

não voltará a olhá-la, mesmo que ela caia na maior miséria! 

53 O mesmo vos fará o Senhor; porque Ele edificou um Templo 

novo e vivo nos vossos corações, onde devíeis esperá-Lo; porém vós 

desprezastes este Templo – este lugar sagrado – e, por pura sensualidade 

mundana, correis até à janela do juízo e quereis namorar com o mundo – por 

ouro, reputação e ambição de poder. E que ganhais com tudo isto? (I Co 

3:16,17; 6:19; II Co 6:16) 

54 Porém eu vos digo: O Senhor se retirará e vos deixará à 

mercê de todo o meretrício, da antiga condenação e morte – se não 

retornardes imediatamente e não abandonardes por completo a vossa 

espiritualidade auto-elaborada, o vosso templo, os vossos dias festivos e as 

vossas vestiduras adornadas; porque perante o Senhor tudo isto é um horror, 

igual a uma meretriz que arde em sua carne e no seu coração é pior que dez 

prostitutas babilónicas. 

 

CAPÍTULO II 
 

1 Por isto, não permitais que nada ponha a vossa consciência 

em compromissos – nem por um bispo ou sacerdote não convocado por 

Deus, nem por celebração de algum dia festivo, nem sequer por causa do 

antigo sábado ou da lua nova. (Mr 2:27; Cl 2:16) 

2 Também não permitais que a causa seja algum templo, ou 

cerimónias com sacrifícios e vestiduras adornadas, muito menos através de 

alimentos ou bebidas! 

3 Sede moderados no comer e no beber; isto é bom para o 

espírito, para a alma e para o corpo, sendo também agradável ao Senhor. 

(Rm 14:17,20) 

4 Porém se alguém diz, ensina e exige: “Esta e aquela comida 

estão proibidas como alimento, porque são impuras segundo a lei de 

Moisés!”   

5 Então, contrapondo, digo eu: Moisés e os profetas foram 

cumpridos e libertados por Cristo. E a nós o Senhor não nos proibiu nenhum 

alimento, pois Ele mesmo comeu e bebeu com pecadores e publicanos. (Mt 

9:10; Rm. 13:10; Gl 5:14) 
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6 Jesus disse: “O que comes não te faz impuro; porém o que sai 

do teu coração – como palavras maliciosas, maus desejos, avareza, inveja, 

homicídios, ira, glutonaria e gula, fornicação, adultério e coisas parecidas, – 

isto é o que sempre contamina o homem! (Mt 5:11,17-20) 

7 Por isso, dado que este Evangelho o recebemos Dele mesmo 

– o único Senhor de toda a Glória – que grandes loucos teríamos de ser se 

novamente nos deixássemos subjugar voluntariamente debaixo do antigo e 

pesado jugo! 

8 Agora, para que nos serve já a sombra, que teve no passado o 

seu significado prévio e profético daquilo que sucedeu diante dos nossos 

olhos, pois nos convertemos em um corpo com Cristo e em Cristo? (Cl 

2:17) 

9 Por isto vos peço e mais ainda, vos rogo: Não permitais que 

nada vos fixe em outro objectivo … nada que seja proveniente da mente do 

homem – ainda que aparentemente seja camuflado de toda a humildade e 

completa espiritualidade dos céus ou trazida pelos anjos, porém isso sem 

nunca terem ouvido ou visto nada deles – e que por essa razão está 

vaidosamente impregnado de raciocínio mundano!  

10 De modo que não façais caso de ninguém que não se atenha 

na Cabeça (Cristo) – a que passando pelos seus membros, pelas ligaduras e 

juntas facilita a todo o corpo a sua força de actividade; a que mantém o seu 

funcionamento e facilita o crescimento até chegar a propriedades divinas, 

(Ef 4:15,16; Cl 2:19) 

11 Senão que unicamente se atém ao seu próprio conceito que 

está cheio de sujidade e imundície, de intenções egoístas, de engano e 

mentira … cheio de avidez de dominar, de avareza e de inveja! 

12 Esta é precisamente a intenção daquele que se quer impor 

como se houvera sido convocado pelo Senhor e por mim, e como se depois 

vós o houvésseis elegido! 

13 Porém digo a todos vós: Este tem dentro de si o espírito do 

diabo e anda no meio de vós como um lobo, disfarçado com pele de 

cordeiro, e como um leão, esfomeado e rugindo, procura com afinco 

devorar-vos a todos vós. (I Pd 5:8) 

14 De imediato retirai-o do seu posto, e retornai a Ninfas, cuja 

casa é uma verdadeira comunidade de Cristo! 

15 Dado que em Cristo todos vós haveis morrido para o mundo e 

para os seus preceitos, porque motivo quereis ser atrelados novamente com 

preceitos do mundo, como se ainda vivêsseis nele? (Gl 4:3,9,10; Cl 2:20) 
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16 Porém a casa do meu querido irmão Ninfas permaneceu fiel 

na sua liberdade, assim como eu havia dado orientação por revelação e 

ordem de Jesus Cristo, o Senhor da Eternidade. (Cl 4:15) 

17 Ninfas reconheceu o lobo, assim como eu também o 

reconheci através da revelação do Espírito de Deus, que está dentro de mim 

e que constantemente me impulsiona, me leva e me ensina as diferentes 

coisas da única Sabedoria justa perante Deus, como também, da mesma 

maneira ao irmão Ninfas. 

18 Por isso também eu vos exorto, com a força de todo o Céu 

junto de Cristo o Senhor, para que vades sem demora junto de Ninfas e 

volteis a ser uma comunidade na sua casa. 

19 Não façais caso daqueles que, com rosto hipocritamente 

piedoso, vos digam: “Não toqueis isto, não proveis aquilo, não comais isto, 

e não façais isto ou aquilo!” – coisas que sempre passam despercebidas e 

que em si mesmas não são outra coisa que preceitos humanos e totalmente 

vãos. (Mt 15:9; Cl 2:21,22) 

20 Ouvi o que eu vos digo pelo Espírito de Cristo que está em 

mim, para que novamente volteis à vossa liberdade e, junto com Jesus 

Cristo, sejais verdadeiramente herdeiros do Reino do Deus vivo em cada um 

de vós! 

21 Ó irmãos, pensai: De que poderão servir-vos aqueles que têm 

aparência de sabedoria e uma espiritualidade e humildade adoptadas por 

eles mesmos com poses hipócritas e farsantes, (Cl 2:23) 

22 E que dizem: “Se olhas uma mulher, então já pecaste; se 

comes alimentos impuros, proibidos por Moisés, então estás impuro todo o 

dia; e se tocas num gentio e falas com ele mais de três palavras, então terás 

que confessá-lo a um sacerdote do templo para que ele te purifique perante 

Deus”, (I Tm 4:3) 

23 E isto, estando eles mesmos, na realidade, cheios de 

imundície e cheios de avareza e fornicação, e praticando secretamente 

comércio com todos os gentios e fazendo todo o possível para que nada 

possa impedir a amizade secreta com eles? 

24 Porém eu vos digo: O corpo precisa deles – assim como o 

espírito – dado que tem as suas necessidades incluso a de evacuação! Por 

isso também deveis dar na justa medida o que Deus tem determinado para o 

corpo, e deveis consumir o que se oferece no mercado, porque o corpo 

necessita de seus cuidados assim como o espírito a sua liberdade. Por isso, 

sede livres, e não escravos dos cegos e néscios deste mundo! (Rm14:2.3,17) 
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25 Que mérito pode ter aquele que fez jejuar o seu estômago, se 

o seu coração está cheio de maus pensamentos, desejos e paixões? (Is 

58:4,5) 

26 Não seria muito mais sensato jejuar no coração do que no 

estômago? Como podeis ser tão néscios de permitir que vos façam crer que 

o Senhor se agrada mais de alguém que come peixe marinado em azeite do 

que o que come outra carne de um animal de sangue quente e a sua gordura 

em vez de azeite? 

27 Porém eu vos digo: Comei em todo o tempo com moderação 

e somente aquilo que é proveitoso para a saúde dos vossos corpos, e tomai 

vinho com água, assim como eu também faço, quando posso tê-lo, e não vos 

inquieteis com isso, pois assim tereis actuado correctamente. (Rm 14:17,20)  

28 Porque o Senhor não tem prazer no jejum do estômago, 

porém, no jejum do coração. Por esta razão jejuai no coração, então dessa 

forma, estareis jejuando em Espírito e em Verdade. (Is 58:6,7) 

29 Se vos puserdes a jejuar segundo a doutrina hipócrita daquele 

que perante todos vós aparenta estar com um só pé na Terra e os demais no 

Céu, então o vosso jejum não terá mais valor do que aquele em que os 

gentios comem nos seus dias festivos as mais refinadas guloseimas, para 

depois estarem mais libidinosos que num dia comum em que têm o seu 

alimento habitual. 

30 Já que agora haveis ressuscitado com Cristo, que vos importa 

o que haja em baixo no mundo? Para que procurais cumprir com os 

preceitos do mundo que são obras dos homens? (Rm 6:4; Ef 2:6; Cl 3:1) 

31 Ansiai o que está em cima, ali onde Cristo está sentado à 

direita do Pai, porque isto vos será de maior proveito do que todas as 

loucuras do mundo que são totalmente vãs! (Mt 6:33; Rm 8:34; Ef 1:20; Cl 

3:1) 

32 Se fostes despertados pelo Espírito e ressuscitados com 

Cristo, então sois de cima, e não de baixo: ansiai também o que é de cima, e 

não o que é de baixo e está sobre a Terra! (Mt 6:19,21,23; Cl 3:2) 

33 Porque vós haveis morrido para o mundo, e a vossa vida está 

escondida com Cristo em Deus. (Rm 6:2; Gl 2:19,20) 

34 Porém quando Cristo se manifestar – que agora é a vossa vida 

– então também vós sereis manifestados com Ele na Glória! (Cl 3:4; I Jo 

3:2) 

35 Portanto matai novamente o vosso mundo que em muitos 

sentidos está sobre a Terra, como os membros do vosso corpo com os quais 
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vos haveis entregado e agora de novo quereis entregá-los à fornicação, à 

impureza, à corrupção vergonhosa, à cobiça, à inveja e avareza; em tudo o 

que desde sempre consiste a idolatria dos gentios. (Ef 5:3; Cl 3:5) 

36 E perante tudo isto evitai a mentira, porque ela é a filha mais 

próxima de Satanás! Despojai-vos do velho homem e revesti-vos com o 

novo em Cristo, o qual será renovado para que reconheça Aquele que o 

criou conforme a sua própria imagem! 

 

CAPÍTULO III 
 

1 Eu vos disse: “Evitai a mentira porque é a filha mais próxima 

de Satanás!”, porque agora vós – como haveis averiguado através de Ninfas 

e da mesma maneira através do Espírito de Cristo dentro de mim – vos 

haveis convertido em grande parte à doutrina dos preceitos humanos. (Ef 

4:25) 

2 Que é o templo senão um preceito humano, uma obra morta 

feita pela mão do homem? Um sonho vão, que logo se esfuma quando os 

olhos despertam do sonho! 

3 Sendo assim, então é uma mentira na qual vos refugiais para 

enganar-vos e vos cansardes a vós mesmos, porque credes que no templo 

entregais toda a honra a Deus; além disso mentis a Deus mesmo se pensais 

que desta maneira lhe ofereceis um serviço de sacrifício importante! 

4 Néscios! Que serviço pensais fazer ao Todo Poderoso que 

anteriormente já havia criado os Céus e a Terra? Que tendes vós que não 

tenhais recebido antes? E se o recebestes, como fazeis se não o houvésseis 

recebido? (Jo 3:27; I Co 4:7; Tg 1:17) 

5 Quereis acaso com isto realizar um serviço agradável ao 

Senhor, adorando-O através de cerimónias, de incensos e através de orações 

mortas escritas sobre papiros largos, dentro de um templo construído pelas 

mãos dos homens? (At 7:48; 17:24) 

6 Vede quanto vos enganou um apóstolo de Satanás! Porém foi 

no templo que Cristo – no qual vive a plenitude da Divindade – foi 

sentenciado à morte física. No templo, cuja destruição total foi profetizada 

por Ele mesmo! (Cl 2:9) 

7 Como poderia ter Ele complacência agora, quando havia 

advertido energicamente os seus discípulos, e no Espírito também me está 

dizendo: “Cuidai-vos do fermento dos fariseus e dos sumos-sacerdotes!” E 

vós quereis erigir como morada do Senhor a antiga “casa sentenciadora” que 
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se há convertido em um horror perante Deus, para que nela o mateis vezes 

sem conta? (Mt 16:6) 

8 Quão cegos e quão mundanos vos haveis tornado, para não 

dardes conta que isto é o princípio! 

9 Acaso não é suficiente que Cristo haja morrido uma só vez 

por todos, e agora todos nós junto com Ele? Em Cristo fomos ressuscitados 

estando todavia em nossa carne, junto a Ele, perto do verdadeiro 

reconhecimento do Seu Espírito que está em nós, e para reconhecermos o 

Pai que nos amou ainda antes que existisse o mundo! (Rm 6:4,9; 14:8; II Co 

5:15; II Tm 2:11) 

10 Quantas vezes ainda quereis matar a Cristo, a Ele que é o 

único Vivo eternamente que nos despertou da morte para a Vida eterna 

através da Sua Ressurreição gloriosa? 

11 Porém eu, Paulo, vos digo: Ide e destruí o templo, eliminai o 

dia festivo do calendário, destituí o bispo fingido e os seus servidores que 

querem viver à custa do trabalho das vossas mãos, igual aos de Jerusalém, 

que construíram uma caixa metálica muito grande para guardar o ouro e a 

prata que amealhastes! 

12 Queimai as vestimentas adornadas que agora são um horror 

perante Deus! Assim fareis ao Senhor um serviço muito melhor do que 

deixar-vos matar espiritualmente naquele templo durante mil anos. 

13 Já que quereis uma casa agradável a Deus, então construí um 

hospital para os enfermos, paralíticos, frágeis, estropiados, cegos e surdos. 

Uma casa para as viúvas e órfãos, e uma para os estrangeiros acidentados, 

sem fazer excepções, sejam quais forem! 

14 A todos estes recebei-os com alegria e compaixão, e 

compartilhai todas as vossas bênçãos com eles, assim como o Senhor Jesus 

Cristo nos fez duas vezes a nós, quando Ele saciou com a plenitude da Sua 

bênção a milhares de famintos; desta maneira oferecereis a Ele, ao único 

Santo, um serviço verdadeiro e agradável para vossa própria salvação. 

15 Porque Ele mesmo nos recomendou, quando disse: “O que 

fizerdes ao pequeno destes pobres, a Mim me fizeste.” (Mt 25:40) 

16 Se Cristo em repetidas ocasiões manifestou claramente que 

isto é um serviço agradável a Ele, como é possível que vós queirais um 

outro que pelo contrário é um horror para Ele e Lhe causa repugnância? 

17 Porém um coração cheio de amor é o único Templo 

agradável e vivo para Deus, o Senhor em Cristo, e este é muito mais 

agradável do que um mundo cheio de templos salomónicos que estão todos 

mortos, enquanto o coração está vivo e pode amar a Deus e a todos os 
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irmãos! Por isso, construí de novo este Templo no vosso interior, 

espiritualmente, e oferecei nele vivamente ao Senhor em todo o tempo. (At 

7:48; 17:24; I Co 3:16,17; 6:19; II Co 6:16; Ef 2:21) 

18 Nem o templo, nem as cerimónias, tão pouco eu, Paulo, nem 

os Seus discípulos, nem o judeu, nem o grego, tão pouco a circuncisão dos 

judeus ou a incircuncisão; tão pouco o Templo de Salomão, assim como tão 

pouco o escriba, o gentio, o livre, o escravo; nem o sábado, nem a lua nova, 

nem o ano do jubileu figura algo perante Deus, senão unicamente Cristo é 

tudo em todos! (Gl 3:28; Cl 3:11) 

19 Por isso, vesti-vos só de Cristo, como os eleitos de Deus, 

como os seus santos e seus amados, através da fé viva, através do amor, 

através da compaixão cordial para com vossos irmãos, através da amizade, 

amabilidade, humildade, mansidão e toda a paciência. (Cl 3:12) 

20 Em tudo amai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente 

de coração o que alguém tiver contra outro, assim também eu vos perdoarei; 

e o Senhor vos perdoará na medida em que vós vos perdoeis mutuamente. 

(Mt 6:14; Lc 6:37; Ef 4:32; Cl 3:13) 

21 Não vos julgueis mutuamente como fazem os gentios, que 

têm os seus juízes próprios, mas sede conciliadores e tolerantes entre vós, e 

conciliai as vossas coisas no coração; assim, perante o Senhor, fareis melhor 

do que esforçar-vos em cumprir todos os preceitos dados a Moisés que são 

difíceis de aceitar, e mais ainda de cumprir; porque o Senhor não tem prazer 

nos preceitos de Moisés, senão somente em um coração puro que ama 

verdadeiramente a Deus e ao próximo. (I Jo 4:7,8) 

22 Porém antes de tudo sujeitai-vos ao Amor, porque só este tem 

valor perante o Senhor e é o único meio real para toda a realização e toda a 

perfeição. (Rm 13:8,10; Cl 3:14) 

23 Que no amor e através do amor, reine a verdadeira e perfeita 

Paz de Deus em vossos corações – uma Paz a que todos vós sois chamados 

em um corpo em Cristo o Senhor, e se agradeceis a Ele, então agradecei em 

todo o tempo e pela eternidade em Espírito e em Verdade. (I Co 12:13,27; 

Ef 4:3,4; Fl 4:7; Cl 3:15; I Ts 5:16) 

24 Porém nunca num templo morto que nada vale perante Deus, 

o Senhor e Dador da Vida que é o único que olha o coração e a sua 

respectiva paz! 

25 Deixai que a Palavra de Cristo habite entre vós 

abundantemente em todo o Amor e em toda a Sabedoria verdadeira e 

perfeita, que surge do Amor! Ensinai, admoestai e edificai-vos uns aos 

outros em tudo o que é espiritual e maravilhoso. (Ef 5:19; Cl:3:16) 
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26 Entoai salmos de amor e outros cantos de louvor e canções 

espirituais amorosas; porém cantai com o coração e não o façais somente 

com os lábios, assim sereis mais agradáveis ao Senhor do que o louvor 

barulhento dos fariseus, judeus e gentios, que dão muito trabalho aos seus 

lábios com o interesse do ouro, no entanto os seus corações estão mais frios 

do que o gelo. (Ef 5:19; Cl 3:16) 

27 Porém tudo o que façais – seja por palavra ou obra – fazei-o 

em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecei por tudo a Deus, o Pai, 

através Dele; porque Ele é o mediador entre Deus e nós, e em Seu Coração 

vive a plenitude do Pai! (I Co 10:31; Ef 5:20; Cl 2:9; I Tm 2:5) 

28 Porém escutai vós, mulheres de Laodicéia: Assim quer o 

Senhor, nossos Deus de eternidades, que sejais verdadeiramente sujeitas a 

vossos maridos em Cristo, Ele o Senhor; porque no homem vós tereis a 

justiça de Cristo. (Ef 5:22-24; Cl 3:18; I Pd 3:1) 

29 Porém vós, homens, amai a vossas esposas com justa medida 

e não sejais duros com elas; porém não exagereis com o amor para com elas 

ao ponto de esquecer o Senhor, porque o amor ao Senhor, celibatário, quer 

dizer, como se não tivésseis mulher. (I Co 7:3-5; Ef 5:25-33; Cl 3:19; I Pd 

3:7)  

30 Porém vós, filhos, sede verdadeiramente obedientes a vossos 

pais em todas as coisas em Cristo; porque esta é a Sua Vontade e lhe é 

agradável. (Ef 6:1:2; Cl 3:20) 

31 Porém vós, pais não façais amargos os ânimos dos vossos 

filhos através de palavras duras e maus tratos, para que eles não se tornem 

tímidos perante vós e se convertam em servos cobardes e hipócritas; porque 

através do amor podereis converter um rebelde manifesto, porém um 

hipócrita e adulador é incorrigível. (Ef 6:4; Cl 3:21) 

32 Também vos digo a vós, escravos e servos de vossos 

senhores: sede-lhes obedientes em todas as coisas que não são contrárias a 

Cristo – porém não com um serviço que agrade somente à vista, para 

cortejar vossos senhores, mas em verdadeira sinceridade de vossos corações 

e no crescente temor a Deus. (Ef 6:5; Cl 3:22; I Tm 6:1; Tt 2:9; I Pd 2:18) 

33 Em tudo o que vós realizardes, realizai-o como servindo a 

Cristo o Senhor com toda a fidelidade dos vossos corações – porém não 

como se servísseis aos homens; e virá o dia em que também vós recebereis 

Dele a recompensa e a glória. (Cl 3:23,24) 

34 Porém quem de vós faça injustiça contra o seu senhor, está 

fazendo de igual modo ao Senhor; porque o Senhor não olha se alguém é 

senhor ou escravo, senão somente a obra e o motivo dela. (Cl 3:35) 
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35 Por isso quem fizer injustiça, um dia virá o Senhor também e 

lhe dará o pago merecido. Vós podeis enganar aos homens, porém o Senhor 

não se deixa enganar, porque diante Dele sempre estão patentes os vossos 

corações. (Cl 3:25) 

36 A vós, senhores, que sois os empregadores, vos digo que 

tenhais em conta que vossos escravos e servidores também são vossos 

irmãos perante o Senhor! Por isso atendei-os sempre como é justo perante o 

Senhor! Dai-lhes o salário correspondente na hora justa, e isso com amor a 

Cristo, e sede conscientes de que todos temos a um Senhor no Céu: Cristo, o 

Deus Santo por eternidades! (Ef 6:9; Cl 4:1) 

37 Não deixeis de dedicar-vos à oração, expressai o vosso 

agradecimento sem cessar – porém não com os lábios, mas sim no espírito e 

em Verdade com sinceridade de vossos corações e com devoção verdadeira 

no amor a Cristo o Senhor! (Rm 12:12; Cl 4:2; I Ts 5:17) 

38 Orai também por mim, para que o Senhor sempre queira 

abrir-me as portas da sua Palavra viva e eu possa sempre falar para vós e 

para todos os irmãos em Cristo sobre o grande Segredo e sobre o Reino; 

porque também eu estou atado ao mundo, e sou um homem comum que só 

pode profetizar quando o Senhor abre a porta da sua Graça. (Rm 15:30; I Co 

16:9; Ef 6:18,19; Cl 4:3,4; II Ts 3:1) 

39 Que o vosso comportamento seja sempre sincero e sábio, 

também perante aqueles que estão fora da nossa comunidade, como os 

judeus e os gentios! Não julgueis ninguém – seja bárbaro, gentio, judeu, 

grego ou outro – mas comportai-vos sabiamente segundo a hora e a 

situação! (Ef 5:15,16; Cl 4:5; I Ts 4:12) 

40 Quando faleis com alguém, que as vossas palavras sejam 

sempre temperadas com amor e cheias de sal da verdadeira Sabedoria 

proveniente de Deus. E desta Sabedoria deveis partilhar com os outros, para 

que estes se inteirem da grande diferença que há entre a Sabedoria divina e 

o saber dos sábios deste mundo. (Mc 9:50; Ef 4:29; Cl 4:6) 

41 Porém eu, Paulo, penso que não tenha omitido nada para 

mostrar-vos tudo o que se passa no vosso meio, como se abrisse uma mala 

cheia de veneno, sim, uma árvore venenosa e daninha cuja respiração afoga 

tudo; e assim já não tenho nada mais contra vós! 

42 Por isso, queridos irmãos, que sempre haja uma cerimónia 

verdadeira entre vós: Que vós, em espírito e em Verdade, deis toda a honra 

a Deus – que é o Pai e o Filho – amando-O sempre sobretudo em Seu Filho 

que por seu Amor foi morto por todos nós na cruz, para trazer-nos 

novamente a filiação que os nossos pais, desde Adão, haviam perdido. 
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43 Eu vos peço, por amor a Deus, que tragais frutos dignos de 

um retorno do vosso paganismo novo, e da Igreja viva de Deus que habita 

dentro de vós, porém não em templos, vestimentas ou em qualquer 

cerimónia. 

44 E o Amor de Deus e a Graça de nosso Senhor Jesus Cristo 

estejam convosco sempre e eternamente! (I Co 23,24) 

45 Em tudo o que se refere à minha situação em Roma, sobre 

isto vos informará o irmão Tíquico que eu enviarei para junto de vós e dos 

Colossenses que, igual a vós, temem que Satanás os engane. (Ef 6:21; Cl 

4:7) 

46 Saudai da minha parte a todos os queridos irmãos; a Ninfas e 

à casa de sua fiel comunidade; porque eu lhe dou testemunho de que ele é 

justo e que, como eu, sempre ora a Deus por vós. (Cl 4:15) 

47 Saudai também aos Colossenses quando fordes junto deles; 

porque há alguns entre eles, que vós bem conheceis, que sempre são justos e 

fiéis na fé e no amor de Deus. (Cl 4:15)  

48 E quando os Colossenses houverem lido a sua carta, então 

também vós a deveis ler – assim como vos rogo por Deus que também esta 

carta seja lida pelos Colossenses. (Cl 4:16) 

49 Porque a eles esta carta lhes fará tanta falta como a vós! 

Porém finalmente vos advirto aqui por escrito – como Tíquico vos 

manifestará verbalmente – que esta carta deve ser lida em todas as 

comunidades como na dos Colossenses. (Cl 4:16) 

50 Minha saudação da minha própria mão: Não esqueçais do 

meu amor! A Graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco! (Gl 

6:11; Cl 4:16; II Ts 3:17) 

51 Escrita em Roma e através de Tíquico e do seu companheiro 

Onésimo, que foram enviados ambos até vós e também aos Colossenses. 

 

 

*** 
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Abreviaturas bíblicas: 

 
Ap - Apocalipse  

At - Actos dos Apóstolos 

Cl - Carta de Paulo aos Colossenses 

Dn - Livro do profeta Daniel 

Ef - Epístola aos Efésios  

Fl - Carta de Paulo aos Filipenses 

Gl - Carta de Paulo aos Gálatas  

Hb - Carta aos Hebreus 

Is - Livro do profeta Isaías 

Jo - Evangelho de João  

Lc - Evangelho de Lucas 

Mr - Evangelho de Marcos 

Mt - Evangelho de Mateus 

Rm - Carta de Paulo aos Romanos 

Tg - Carta de Tiago  

Tt - Carta de Paulo a Tito 

I Co - Primeira carta de Paulo aos Coríntios 

II Co - Segunda carta de Paulo aos Coríntios 

I Jo - Primeira Carta de João 

II Jo - Segunda carta de João 

III Jo - Terceira carta de João 

I Pd - Primeira carta de Pedro 

I Tm - Primeira carta de Paulo a Timóteo 

II Tm - Segunda carta de Paulo a Timóteo 

I Ts – Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses  

II Ts - Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses     


