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09/13: “Discipulado Cristão na Carta aos Colossenses” – Colossenses
“E, sobre tudo isto, revesti-vos de Amor, que é o vínculo da perfeição” (Cl 3.14)

Olá Amado(a).
Olá Amado(a).
O Apóstolo Paulo nunca esteve em Colossos. Esta Igreja é fruto do trabalho de Epafras, um
companheiro e conservo de Paulo. Tendo conhecimento da Fé dos amados de Colossos, o Apóstolo
mostra sua ansiedade com respeito ao que eles haviam aprendido, passando a aconselhar e a ensinar
acerca de assuntos que já antes havia ministrado a outras Igrejas, aos Gálatas, Efésios e Filipenses.
Na repetição da discussão de vários assuntos, podemos conferir melhor o entendimento, o que
nos sedimenta a máxima de que “toda repetição é pedagógica”. Isto também é discipulado para nós, os
que nos preocupamos com a continuidade dos ensinos do Mestre. Vejamos:
* A exaltação de Jesus - O ensino acerca da “exaltação do Filho” pelo PAI, e de igual forma a nova
condição do crente em Jesus é surpreendente e maravilhoso. Afirma Paulo que DEUS “nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na Luz” (1.12), e “nos tirou do Poder das Trevas, nos
transportando para o Reino do Filho do Seu Amor” (1.13). Excelente também é o ensino de que a
nossa Obra pelo Evangelho é “para apresentarmos todo homem perfeito em Cristo” (1.28)
reafirmando que “O Mistério, que é Cristo em vós, foi manifesto agora aos Seus santos” (1.26.27).
Na exaltação ao Filho, Paulo afirma: “Ele é a imagem (representação) do DEUS invisível, o
Primogênito de Toda Criação” (1.15), sendo, portanto “antes de todas as coisas” (1.17), em uma
revelação maravilhosa acerca do que o próprio Jesus afirmaria, cerca de sessenta anos mais tarde, nas
suas Revelações a João, em Apocalipse 3.14 – “Isto diz o Amém.... o Princípio da Criação de DEUS”.
Aos Filipenses Paulo exalta a posição Soberana dada por DEUS a Cristo. Aos Colossense Paulo
afirma: “Pois foi do agrado do PAI que toda Plenitude nele habitasse” (1.19), havendo Criado todas
as coisas para ele e por ele (na eternidade) e, também, no presente, fazendo-o Cabeça da Igreja. A
exaltação ao Filho é continuada na Ressurreição, tendo sido do agrado do Pai, através de Jesus,
“Reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto na Terra como no Céu” (Toda Criação) (1.18-20).
* O viver para Cristo – Diante de tanta Glória dada a Cristo não nos resta alternativa em nossa relação
com DEUS. “Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde
Cristo está assentado à destra de DEUS” (3.1), na certeza de que “Quando Cristo, que é a nossa
Vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em Glória” (3.4).
* Os cuidados com as coisas mundanas – O ensino é repetitivo: “Fazei pois morrer a vossa natureza
terrena” (3.5); “Portanto, como eleitos de DEUS, ..., revesti-vos de...” (Fruto do Espírito - 3.12); “E
tudo o que fizerdes ..., fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a DEUS, Pai” (3.17).
* Os relacionamentos – Paulo não deixa de lado os ensinos acerca dos relacionamentos gerais, quer na
família, como com os de fora (não crentes). “E tudo o que fizerdes, fazei-o ..., como ao Senhor, e não
aos homens” (3.23). “Andai em Sabedoria para com os que estão de fora, ... A vossa palavra seja
temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um” (4.5-6).
Louvemos YAHU por participarmos do Mistério, antes oculto! Cristo em nós! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

