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12/13: “Damos Sempre Graças a DEUS” - Colossenses 1 e 2
“Damos sempre Graças a DEUS, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da
vossa Fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos; por causa da Esperança que vos está
preservada nos Céus, da qual antes ouvistes pela Palavra da Verdade do Evangelho” (Colossenses 1.3-5 )

Olá Amado(a).

A coerência do Apóstolo Paulo é impressionante e pode ser notada
facilmente em todos os aspectos, por suas Epístolas.
O cuidado para com os santos, aqueles que andam conforme o
Evangelho, sempre ensinado pelo Apóstolo, pode ser visto claramente nesta
Epístola, escrita a uma Igreja não formada por ele, mas através de Epafras
(1.7): “Graças damos a DEUS, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando
sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa Fé em Cristo Jesus, e do amor
que tendes para com todos os santos” (Cl 1:3-4).
Quanto à doutrina, esta Epístola em muito se assemelha à escrita aos
Efésios, sendo tida como a mais Cristocêntrica entre todas.
Entretanto, a incompreensão de certas palavras utilizadas pelo
Apóstolo, ou mesmo a ânsia de se sedimentar doutrinas preconcebidas, tem
levado a utilização de textos desta Epístola a conceitos não apostólicos e não
presentes na concepção global das Escrituras.
Já no início Paulo louva claramente o Nome de DEUS afirmando:
“Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de DEUS, e o irmão
Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos: Graça
a vós, e Paz da parte de DEUS nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo” (Cl 1:12).
A expressão “e do Senhor Jesus Cristo” é um acréscimo advindo da
Vulgata (Ver Bíblia de Jerusalém). Outros textos demonstram que, apesar
desta Epístola ser considerada como o livro mais Cristocêntrico da Bíblia, a
Vontade do Pai é a tônica como premissa em todos os eventos aludidos.
Vemos uma interpretação equivocada de alguns teólogos no verso 1.15;
“Ele é imagem do DEUS invisível, o Primogênito de Toda a Criação” pela
qual se prefere aludir a afirmação paulina de ser Cristo “o Primogênito de
Toda a Criação” como ao direito de primogenitura sobre os bens criados,
desde que “nele e por ele todas as coisas foram Criadas”.
Esta análise é forçada e vem apenas na direção de se fundamentar um
princípio predeterminado. Ademais não se alude ao verso 1.17, quando o
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).
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mesmo Cristo é relacionado entre as “coisas que vieram a existir”: “E ele é
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele”.
Fica de fora desta análise, também, o texto da Revelação final do
próprio Cristo encontrado em Apocalipse 3.14: “E ao anjo da Igreja que
está em Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a Testemunha Fiel e
Verdadeira, o Princípio da Criação de DEUS”.
Acerca da Redenção existente por Cristo, Paulo, ao lembrar nossa Fé
no Poder de DEUS que o Ressuscitou dentre os Mortos (2.12), sedimenta:
“Havendo riscado a Cédula que era contra nós nas suas Ordenanças, a
qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós,
cravando-a na Cruz” (14), em um belo paralelo ao ensinado na Epístola aos
Efésios.
Quanto aos Conselhos nos relacionamentos Paulo é contundente:
“Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos
dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados” (Cl 2:16).
De Cristo recebemos a Plenitude, pois nele habita corporalmente (pela
Ressurreição), toda a Plenitude da Divindade, subordinando, por Cabeça,
todo Principado e Potestades, pelo triunfo na Cruz.
Deleita-nos ver Paulo mais uma vez referir-se a Cristo como ao
Mistério de DEUS revelado à Igreja e já ensinado aos Efésios: “O Mistério
que esteve oculto desde todos os Séculos, e em todas as Gerações, e que
agora foi manifesto aos Seus santos, aos quais DEUS quis fazer conhecer
quais são as riquezas da Glória deste Mistério entre os Gentios, que é
Cristo em vós, Esperança da Glória” (1:26-27).
Halelu Yah! “Pois nos fez idôneos para participar da Herança dos
santos na Luz” (1.12). Amém!

Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

