
Ordenanças humanas, que nada mais são, que sombras de Cristo. 
 

Semana passada estivemos meditando em relação ao domínio de Cristo e o cancelamento da nossa dívida. Ele, em seu 
poder soberano, através de seu sacrifício substitutivo, tirou das mãos de satanás e seus demônios, toda arma de 
acusação. Nós merecíamos a morte, mas através de Cristo tivemos nossos pecados perdoados, fomos adotados na 
família de Deus e, além disso, Colossenses 2:15 Ele despojou as autoridades e os poderes  e os expôs publicamente em 
espetáculo e desprezo, levando após si, no cortejo triunfal da cruz. A guerra já foi vencida através do sangue de Cristo. 
Ordenanças humanas, que nada mais são, que sombras de Cristo. 
 
Colossenses 2:16 Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais ou 
de lua nova ou de sábados.  
O versículo 16 vem acrescentando mais imposições humanas, oriundas de falsos mestres. O que ele dissera previamente 
em relação à circuncisão, agora Paulo estende em relação às ordenanças sobre alimentos e dias. Pois os falsos mestres 
não pararam na circuncisão, esta foi a primeira introdução à observância da lei; outras coisas vieram mais tarde.  
Portanto, ninguém vos julgue. Julgar significa, aqui, levar alguém a ser julgado por um crime, ou impor peso à 
consciência, de modo a perdermos a liberdade. Ele diz que não está no poder dos homens, sujeitar-nos à observância de 
ritos, os quais Cristo aboliu por sua morte, e nos isentou de seu jugo, para que não nos deixemos aprisionar pelas leis 
que eles nos impõem. Não há como seguir a Cristo e ainda se submeter aos rudimentos do mundo. Algo semelhante 
ocorre quando Elias confronta os profetas de baal. I Reis 18:21 Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até 
quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe 
respondeu. O julgamento é necessário. Alguém pode citar fora do contexto: Mateus 7:1 Não julgueis, para que não 
sejais julgados.  O entendimento errado das escrituras tem levado muitos ao engano. Sem querer me estender neste 
assunto, Jesus neste texto não diz para não julgarmos e sim para não julgarmos situações e pessoas com leviandade, 
sem conhecimento de causa. Nunca saberemos todos os aspectos de uma situação, mas mesmo assim somos chamados 
a julgar e agir, buscando exortar e corrigir os irmãos em amor. Mais do que uma opção, é uma obrigação. Os profetas do 
AT julgavam o povo a partir da Palavra e isso era exigido deles e também o é a nós. Retomando o versículo, Paulo 
afirma: Não permita que as pessoas o julguem por ter comido ou bebido algo, ter participado ou não de festas rituais e 
nem em relação ao dia de descanso do Senhor. Nada disso leva ou garante a salvação a ninguém. Apenas a cruz tem 
esse poder. 
Falsos mestres estão sempre buscando uma forma de enganar. A novidade é quase sempre o melhor atrativo. Muitos 
líderes se especializam em festas. O povo é enganado pensando que após as festas, as situações mudam. O 
entretenimento tem tomado o lugar da Palavra de Deus em muitos corações... I Coríntios 10:12 Aquele, pois, que pensa 
estar em pé veja que não caia.  
 
Colossenses 2:17 Tudo isso é sombra de coisas que haviam de vir; mas a realidade provém de Cristo.  
Mas por que todas estas ordenanças foram excluídas? 
A razão é que eram sombras, numa época em que Cristo ainda estava, de certo modo, ausente. Os que ainda são 
adeptos daquelas sombras agem como alguém que não vê Cristo diante de seus olhos. Hoje, Ele é presente. Todas as 
escrituras apontavam para Cristo e agora já se manifestou.  
Os pintores, no primeiro rascunho, não traçam uma semelhança em cores vivas, mas no primeiro esboço traçam linhas 
grosseiras e obscuras com o carvão, assim a representação de Cristo sob a lei era sem polimento, e começou, por assim 
dizer, com um esboço. A obra hoje está concluída.  João 19:30b Está consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o 
espírito. 

 O maná entregue ao povo de Israel no deserto é a sombra do Pão da vida – João 6:35 Declarou-lhes, pois, 
Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede. 

 A Páscoa judaica é a sombra da Páscoa do próprio Cristo – I Coríntios 5:7 Lançai fora o velho fermento, para 
que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 
imolado.  



 Que justificativa poderia haver para se impor sobre os convertidos do mundo gentio, sobre mim e sobre você a 
exigência do sábado judeu e das festas cerimoniais, quando o Portador do descanso eterno não o exige. Mateus 
12:28 Porque o Filho do Homem é senhor do sábado.   

 
Vivemos em um mundo cada vez mais virtual. Pessoas as quais nunca trocamos uma palavra se tornam nossas amigas e 
confidentes. Ferramentas virtuais não faltam para nos interligar, plugar, conectar. O virtual tem sido a opção de muitos, 
inclusive no que se trata de espiritualidade. Divulgamos nossos cultos pela internet, mas isso é apenas um apoio, o sólido 
e o concreto existem e estão disponíveis na figura da igreja. Muitos dizem, amo Jesus, mas não tenho tempo para o seu 
corpo, que é a igreja.  Hebreus 10:25 Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos 
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima. O Cristo, não é mais uma sombra, mas é real. Não é 
virtual, mas é real. Ele como a brilhante estrela da manhã resplandece e lança fora as sombras e trevas. 
 
Colossenses 2:18 Ninguém vos prive da vitória, dedicado a mortificações e culto aos anjos, baseando-se em visões, 
inchado de vão orgulho em sua mente carnal. 
Ninguém vos prive da vitória. Paulo faz referência aos corredores, ou gladiadores, a quem, sob a condição de não 
desistirem no meio do curso, ou depois que a disputa fosse começada, receberiam o prêmio da vitória. Ele os admoesta 
dizendo que os falsos apóstolos nada mais almejavam senão arrebatar deles a vitória, já que os afastavam da retidão de 
seu curso. O livro de Apocalipse, em suas cartas às sete igrejas, diz “ao que vencer”. Apocalipse 2:17 Quem tem 
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma 
pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 
Daí se segue que deviam desvencilhar-se deles como das pragas mais prejudiciais.  
Os anjos estavam sendo cultuados, como intermediários ou mediadores. Paulo condena todos os tipos de culto 
prestado aos anjos, como que prestando assistência a Cristo. Hebreus 1:14 Não são todos eles espíritos ministradores, 
enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? 
Seja na intermediação humana, ou angelical, religiosamente, as pessoas se consideravam insignificantes para se 
aproximar diretamente de Deus, daí o fato de buscar o contato com Deus pela mediação de um intermediário. E já que 
os intermediários estavam dispostos a realizar para ele esse trabalho, merecem adoração, fato esse repudiado pela 
Palavra. Apocalipse 19:10 Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso; sou 
conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus; adora a Deus.  
Quando alguém ousava contradizê-lo ou questionar as verdades de suas teorias, ele responderia: “mas eu tive tal e tal 
visão”. Ao dizer isso, e ao narrar a visão, ele irá naturalmente assumir um ar de profundo domínio dos mistérios 
divinamente revelados. Ele se orgulha no que considera sua sabedoria superior. Provérbios 16:18 A soberba precede a 
ruína, e a altivez do espírito, a queda. 

 Circuncisão; 
 Não coma, não beba; 
 Anjos e homens como intermediários. 

Nada disso te leva à salvação. Nada disso te tira a salvação... 
 
Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, concede-nos a graça de que, após sermos advertidos por tantos exemplos de 
tua ira e vingança, a lembrança daquilo que o Senhor determinou possa durar até ao fim do mundo. Que, através disso, 
possamos aprender quão temível e terrível Juiz Tu és, contra os obstinados e contra aqueles que endurecem seu 
coração. Concede-nos também que, hoje, não sejamos surdos para esta doutrina, a qual ouvimos através de teu Espírito 
Santo. Em vez disso, concede-nos que possamos aplicar verdadeiramente todos os nossos estudos para satisfazer-Te e 
alcançar favor aos teus olhos, de forma que, abandonando toda esperança na humanidade, apresentemo-nos 
diretamente a Ti. E ainda que, sendo fortalecidos apenas por tua bondade, a qual prometeste em Jesus Cristo, nunca 
mais duvidemos que és nosso verdadeiro Pai. Que sejamos tocados de tal forma pelo espírito de arrependimento que, 
mesmo após termos sido maus exemplos uns para os outros, e escandalizado uns aos outros, possamos nos tornar 
estandartes, ou guias, para o caminho da salvação. E que nos esforcemos por ajudar nosso próximo por meio de uma 
vida justa e bem regrada, para que juntos possamos alcançar a vida celestial e feliz, que teu único Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo, comprou para nós por um alto preço, pelo seu sangue. Amém. 


