
Colossenses 1.12,13 
 

Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da 
herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, 

e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 
 

 
Esse texto nos fala que, pelo poder de Deus, somos transportados 
de um reino ao outro, sobrenaturalmente.  
 
Isso acontece quando nos arrependemos, confessamos nossos 
pecados, deixamos os caminhos antigos e declaramos total 
dependência do amor e do perdão de Deus, por causa do sacrifício 
de Cristo Jesus.  
 
Mas, ao passarmos do reino das trevas para o Reino da Luz, 
precisamos rever hábitos e costumes do passado que não agradam 
a Deus, porque passaremos por uma Alfândega Celestial.  
 
 

A Alfândega no Novo Reino 
 
 
Esses hábitos e costumes são bagagens que adquirimos com 
o passar dos anos.  
 
Muitas, nós nem pedimos para carregá-las. Nos foram entregues 
por avós, pais, parentes e agregados.  
 
Outras foram compradas por nós mesmos, com a prática do 
pecado, com o deleite em tudo aquilo que desagrada a Deus. 
 
 
Precisamos abandoná-las com a ajuda do Espírito Santo. Ele é 
o agente da alfândega celestial. Toda bagagem suspeita é 
denunciada e enquanto não as abandonamos, somos impedidos de 
prosseguir. 
 
O exemplo de Tabatinga e Quitos comparado a outras cidades 
brasileiras. 
 
 
Isso é necessário, porque só podemos entrar no Novo Reino 
pela porta (Jo 10.7-9) Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em 
verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; 
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta; se alguém 
entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará 



pastagens.  
 
Jesus é a porta e Deus só age na legalidade. Ele nunca entra pela 
janela.  
 
 
O Reino de Deus passou a estar dentro de nós no dia em que 
Jesus tornou-se o Senhor de nossas vidas (Lc 17.20,21) E, 
interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de 
Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de Deus não vem com 
aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque 
eis que o reino de Deus está entre vós.  
 
A porta do Reino agora está dentro de nós. Ninguém poderá fechá-
la, a não ser nós mesmos(as).  
 
A cada novo hábito e novo costume adquiridos no Novo Reino, essa 
porta vai se consolidando, se fortalecendo. Jesus vai ganhando 
forma em nossa vida ao ponto de parecermos com Ele. Ele é a 
nossa verdadeira Fôrma. 
 
 
Nesse Novo Reino, a Bíblia passou a ser nossa regra de fé e 
prática, por isso, vejamos o que ela nos diz sobre as bagagens que 
nos impedem de entrar no Novo Reino: 
 
 
1. Faça uma autoanálise: Como está sua bagagem? 
 
É preciso ter o coração sincero e deixar o Espírito Santo nos 
mostrar toda bagagem velha. Ele vai usar pessoas para isso, vai 
usar situações e provações para isso. 
 
É preciso sentir-se totalmente inapropriado, sujo mesmo, por ainda 
carregar essas bagagens. Sentir nojo pelo estado atual e desejar 
desesperadamente um banho com a Palavra. 
 
É necessário desejar uma reconstrução de vida e aí, temos que 
passar por uma demolição de tudo o que não serve mais. 
 
Será um período de dor, de medo, de ansiedade, mas, você tem 
que passar por isso, então, sairá mais forte, polido, moldado. 
 
 
2. Veja na Bíblia as bagagens da nossa velha natureza: 
 
. Gl 5.19-21 – As obras da carne - Porque as obras da carne são 
manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, 



lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, 
iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, 
bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca 
das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que 
cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.  
 
. Rm 13.12,13 – As obras das trevas - A noite é passada, e o dia é 
chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos 
das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia; não 
em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, 
nem em dissoluções, nem em contendas e inveja.  
 
. Ef 4.25-29 – As coisas que falamos - Por isso deixai a mentira, e 
falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos 
membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis; não se 
ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele 
que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as 
mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que 
tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra 
torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para 
que dê graça aos que a ouvem.  
 
. Cl 3.5-9 - O nosso velho homem - Mortificai, pois, as vossas 
inclinações carnais: a prostituição, a impureza, a afeição 
desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; 
Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da 
desobediência; Nas quais, também, em outro tempo andastes, 
quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: 
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras 
torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já 
vos despistes do velho homem com os seus feitos. 
  
Embora Deus deteste o pecado, ama o pecador. Tudo o que Ele 
deseja é que nos despojemos de bagagens que atrapalham nossa 
vida espiritual e nosso crescimento no Seu Reino. 
 
Uma vez que você entrou no Reino pelo sacrifício de Cristo, Ele 
nunca mais abrirá mão de você, por isso, a exigência faz parte 
da Aliança. 
  
 
Aplicação: 
 
Tome agora a decisão de orar ao Espírito Santo, pedindo que 
trabalhe duro em sua vida e lhe molde com a natureza de Cristo! 
 
Agora é o momento de confessar pecados a Ele, de romper com as 
velhas bagagens. É Hora de se esvaziar para se encher das coisas 



do Espírito Santo: 
  

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.  

Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo 
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.  

Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 
Gálatas 5:22-25 

 


