Argumentos humanos, uma afronta a Cristo
Semana passada, falamos sobre a graça imerecida que é derramada sobre nós e a pergunta que ficou para nossa
meditação, foi traduzida pelo versículo que está em Salmos 116:12 Que darei ao SENHOR por todos os seus
benefícios para comigo? Nosso Deus subsiste em si mesmo, Ele é o Deus do ouro e da prata e nada necessita de
nós, mas a obediência e a gratidão são um bom começo.
Colossenses 2:8 Cuidado que ninguém vos venha a escravizar com sua filosofia e argumentos enganosos, segundo
a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo;
Retomamos o assunto que foi introduzido em Colossenses 2:4 Assim digo para que ninguém vos engane com
raciocínios falazes. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Armadilhas estão armadas e a caça é você.
Os caçadores são liderados por Satanás, através de homens inescrupulosos que tem em mente apenas a satisfação
de si mesmos. (Irmãos, Nós não somos profissionais). Usurpam um pseudo chamado de Deus, como uma fonte de
lucro. Uma vez mais, Paulo os instrui quanto ao uso do antídoto apresentado por ele para a neutralização do veneno.
Veneno, sim um veneno atraente para nossos olhos e para o nosso coração. Veneno que é destilado pelos lábios de
homens enganadores. Veneno usado por satanás no pecado original e continua sendo usado nos dias de hoje. O
único remédio contra todas as artimanhas do diabo é Cristo. Depois que estes homens o atrai e enreda, ele te
escraviza. Ele faz uso do termo escravidão. A advertência é que aqueles que foram resgatados do domínio das trevas
e transferidos para o reino do Filho do amor de Deus, não sejam levados como despojo e se tornem escravos uma
vez mais. Você era escravo, agora não mais. Gálatas 5:1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei,
pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Quando não podem levar todo o rebanho, então
arrebatam algumas ovelhas por meio do engano. (índios e os espelhos dos colonizadores). A Igreja de Cristo é um
aprisco, e a doutrina pura do evangelho são as cercas do aprisco. Ele nos avisa que nós, que somos as ovelhas de
Cristo, repousamos em segurança quando mantemos a unidade da fé. Salmos 23:2 Ele me faz repousar em pastos
verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E quando somos assediados pelos falsos apóstolos,
pastores, mestres, que tem invadido nossas casas através da televisão e internet, que são comparados a predadores
que nos arrebatam dos apriscos?
 Porventura você se considera pertencente ao rebanho de Cristo?
 Porventura você se mantém firme em seus apriscos?
Então não se desvie um milímetro sequer da pureza da doutrina. Porque, inquestionavelmente, Cristo fará a parte
do bom Pastor nos protegendo, se pelo menos ouvirmos sua voz e rejeitarmos os estranhos.
Atos 20:29 Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
Quando Paulo se refere a filosofias, ele quis dizer a respeito de tudo o que os homens imaginam para si quando
desejam ser sábios através de seu próprio entendimento. Pois não há dificuldade em rejeitar aquelas invenções dos
homens que em nada os engrandecem, o problema está em rejeitar aquelas que cativam a mente dos homens por
meio de um falso conceito de sabedoria. É uma linguagem persuasiva que se apresenta para as mentes dos homens
através de argumentos elegantes e convincentes. A mensagem é vazia, fútil e enganadora, pois, enquanto promete
grandes coisas àqueles que obedecem às suas ordenanças, não podem cumprir suas promessas.
Cristo está em oposição aos elementos do mundo e a tradição dos homens. Tudo que é planejado no cérebro do
homem, não se harmoniza com Cristo. Apenas Ele, nos foi designado pelo Pai como nosso Mestre, para que nos
mantenhamos na simplicidade de seu evangelho. A pessoa é corrompida, mesmo por uma pequena porção do
levedo das tradições humanas. Gálatas 5:9 Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cristo nos chama a irmos
diretamente a ele, sem intermediários e técnicas.
Mas, o que está inserido pela frase rudimentos do mundo?
Rudimentos do mundo significam cerimônias. Por exemplo, a circuncisão. Estas cerimônias constituem os
rudimentos infantis, os quais não conduzem à doutrina perfeita. (O Pastor e a marreta). Crianças espirituais adoram
cerimônias e atos religiosos, pois assim sentem que estão isentos de ler a Palavra, entender a Palavra e aplicar a
Palavra em suas vidas. Gálatas 4:3-5 Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos

aos rudimentos do mundo; vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
Assim devem ser descartadas, coisas tais como, circuncisão, festas, comida e bebida, adoração de anjos, etc., como
meios para se alcançar a salvação. Isto é falso, enganoso, e não é segundo Cristo. Estas coisas tem a tendência de
levar os homens para longe de Cristo, de enfraquecer sua confiança nele como Todo-suficiente Salvador. Tudo isso
não se harmoniza com a plenitude que os crentes possuem nele.
O engano está no ar, sempre esteve e vai continuar estando. Nós que queremos servir a Deus, devemos nos afastar
deste fermento. Seremos caçoados, humilhados e escarnecidos, mas tudo isso faz parte do ser Cristão. Se posicione,
levante as cercas do evangelho em sua vida, fique firme e no fim receba a coroa da vitória.
Colossenses 2:9 Pois neste habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
Aqui temos a razão por que esses elementos do mundo, os quais são ensinados pelos homens, não se harmonizam
com Cristo; simplesmente porque são adições, como que para suprir deficiência. “O melhor de Deus ainda está por
vir”, sua felicidade, shows pirotécnicos, sons estridentes, novidades... Em Cristo há a perfeição, à qual nada se pode
adicionar. Daí, tudo o que a humanidade mistura de si mesma está em oposição à natureza de Cristo, porque estas
práticas o acusam de imperfeição. Este argumento por si só é suficiente para descartar todas as invenções dos
homens, pois que propósito tem em mente senão aperfeiçoar o que foi começado por Cristo? João 19:30 Quando,
pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ora, o próprio Deus
disse que o trabalho foi concluído, então não se deve de modo algum suportar tal ultraje à pessoa de Cristo. Claro
que os que tais coisas praticam alegam que nada adicionam a Cristo, porém isto é mentira. Paulo não fala de um
Cristo imaginário, mas de um Cristo proclamado, o qual se revelou através de sua Palavra.
Quando ele diz que a plenitude da divindade habita em Cristo, ele tem em mente simplesmente que Deus é
totalmente encontrado nele, de modo que, aquele que não está contente com Cristo somente, esse deseja algo
melhor e mais excelente do que Deus. Deus se nos manifestou plena e perfeitamente em Cristo. I Jo 2:22-23 Quem é
o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo
aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai; aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
Todos aqueles que possuem Cristo têm Deus realmente presente e o desfrutam totalmente.
Não permita que o foco seja tirado de Cristo e Cristo crucificado. Ele é completo e suficiente para você. (Ore comigo)
Colossenses 2:10 pois nele fostes levados à plenitude. Ele é o Cabeça de todo Principado e de toda Autoridade.
Nós temos nossa plenitude nEle, nossa felicidade nEle, nosso sustento nEle. Paulo fala que esta essência perfeita da
divindade, que está em Cristo, nos é proveitosa neste aspecto: que somos aperfeiçoados também nele. “Quanto à
plena habitação de Deus em Cristo, é para que nós, tendo-o em nossas vidas, possuamos nele uma perfeição plena.”
Portanto, aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente, afrontam a Deus de duas maneiras, pois além
de ofender a glória de Deus, desejando algo acima de sua perfeição, são também ingratos, visto que buscam em
outro lugar o que já possuem em Cristo. Paulo, contudo, não tem em mente que a perfeição de Cristo nos seja
derramada, mas que há nele recursos dos quais podemos nos encher, para que nada nos falte.
Ele é o Cabeça. Ele introduziu esta frase outra vez em virtude dos anjos, significando que os anjos também serão
nossos, se possuirmos a Cristo. Hebreus 1:13-14 Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até
que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados
para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Devemos ficar atentos a nos manter cercados, por cima e
por baixo, como que com muros, para que nossa fé não se desvie um mínimo sequer de Cristo.
Prostramo-nos diante da majestade de nosso grande Deus, reconhecendo nossas faltas, e orando para que Ele se
agrade em nos fazer cada vez mais conscientes delas, a fim de sermos conduzidos a um arrependimento melhor.
Que nós, que fomos regenerados, realmente sintamos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Se este é o
testemunho de nosso coração, então podemos orgulhar-nos, sem hipocrisia, de estarmos no mundo, mas de não
pertencermos a ele. De fato, somos peregrinos e estrangeiros aqui; nossa morada eterna é o céu uma herança no
alto, a qual nos é assegurada pela fé, embora não a desfrutemos no tempo presente. Que Deus se agrade em
conceder sua graça, não só a nós, mas a todos os povos e nações da terra.

