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13/13: “Tratai aos Empregados com Equidade” - Colossenses 3 e 4
“Senhores tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no Céu”
(Colossenses 4.1 )

Olá Amado(a).

Podemos encerrar o estudo acerca destas Epístolas de Paulo, aos
Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e aos Filipenses, com a mesma
certeza do Apóstolo ao encerrar cada uma delas.
Após explanar de forma categórica a maravilhosa Obra do Evangelho,
que ele denomina, “Mistério que esteve oculto em DEUS”, Paulo sedimenta
Confiança aos crentes com ensinos que nos deixam fascinados tanto na forma
de explanação como na alegoria usada, ou mesmo na Sabedoria com que seus
ensinos se complementam em nossa mente.
Que segurança, para o crente, nos proporciona esta explanação do
Apóstolo: “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”! (Cl 2:14).
Não há como, no plano de DEUS por Cristo, a Dívida do passado ser
considerada como nossa, no presente! Dívida riscada! Dívida cravada no
madeiro.
Como é fácil o entendimento do Evangelho de DEUS através de Cristo,
após aprendermos do Apóstolo! Quão bom sabermos que o Apóstolo fala
com a Autoridade do próprio Cristo, pois enviado!
Toda admoestação vinda no final da Epístola, tem a mesma conotação
de todas as demais. Não é pesada a admoestação de Paulo à Igreja de Cristo.
Ao contrário, Paulo nos chama a vivermos e vivenciarmos tudo aquilo que já
recebemos, e, confiados naquilo que nos tornamos, pelo poder de DEUS,
exorta-nos a vivermos e nos apresentarmos como tais. Diferentes do Mundo.
Toda admoestação do Apóstolo visa a unidade do Corpo de Cristo, Sua
Igreja. È óbvio seu ensino: “Portanto, se já Ressuscitastes com Cristo,
buscai as coisas que são de Cima, onde Cristo está assentado à Destra de
DEUS. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da Terra” (Cl
3:1-2).
É como temos aprendido a cada dia: Se és médico cuida dos enfermos,
ou, se és professor cuida em ensinar, ou, assimila aquilo que tu és para te
apresentares como és.
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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Se entendo a nova Criação de DEUS em mim, não há porque agir como
se não pertencesse a DEUS! É o que diz o Apóstolo de forma clara:
“Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a Terra: 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” (Cl 3:5-6).
As obras da carne são a demonstração de que os seus praticantes não
estão sob a Soberania de DEUS sendo isto o veneno de suas decisões. A
banalidade do viver na carne é em si mesmo o castigo de DEUS no presente
Tempo.
Se assim é, porque me comporto, tal qual aqueles que, mesmo tendo o
Conhecimento das Manifestações de DEUS, permanecem na Desobediência
e, como tais, ainda sob a Ira de DEUS?!...
Nossa resposta a esta admoestação há de ser prazerosa, pois, temos a
convicção de que necessitamos mostrar pertencermos a um Reino Eterno de
Poder Soberano.
Não são as concepções de “inferno” nem a terminologia de “pecado”
que nos levam a evitar as obras da carne, mas o prazer em nos apresentarmos
por “eleitos de DEUS, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade” (Cl 3:12).
Reafirmo, utilizando as palavras do Apóstolo: “E tudo quanto fizerdes
por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele
Graças a DEUS Pai” (Cl 3:17), pois, já “vos vestistes do novo, que se
renova para o Conhecimento, segundo a imagem Daquele que o criou” (Cl
3:10).
Hava Nagila! Hava Nagila! Halelu Yah!
Alegremo-nos! Alegremo-nos! Louvemos YAHU!
A Paz da parte de DEUS, e a Graça do Senhor Jesus, sejam com o
vosso espírito. Amém!

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

