
Cristo, o cabeça e a cabeça do Corpo. 
 

Semana passada, estivemos meditando sobre o jugo que os falsos mestres tentam nos impor. Jugos estes que foram extintos 
por Cristo. Rituais não podem te dar a salvação e nem te privar dela. Em Cristo você é livre. Iniciamos uma corrida cujo alvo é 
nos assemelhar a Jesus. 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. Perseveremos para recebermos o prêmio da vitória ao fim de nossos dias. 
 
Cristo, o cabeça e a cabeça do Corpo. 
Colossenses 2:19 Eles não estão ligados à cabeça pela qual todo o Corpo, sustentado e ligado pelas juntas e ligamentos, 
cresce o crescimento que procede de Deus.  
Paulo condena tudo que não é sustentado por Cristo, tudo flui dele, por ele e para ele. Tudo depende dele. Romanos 11:36 
Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém! Daí, se alguém nos 
chamar para algum outro que não seja Cristo, ainda que em outros aspectos tivesse o tamanho do céu e da terra, o tal seria 
fútil e cheio de vento (Pastel). O problema com esse falso mestre (que é uma combinação de um homem visionário, filósofo, 
ritualista e adorador de anjos) é que ele não se apoia em Cristo. Não consegue ver que Cristo é totalmente suficiente para a 
salvação e que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Estes não rejeitavam ou negavam a 
Cristo publicamente, mas, por não entender o verdadeiro cristianismo, saem em busca de outros auxílios e meios de salvação, 
não vivendo enraizados solidamente nele. Efésios 4:14 para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para 
outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A 
Igreja não fica em pé de outra maneira, senão no caso de todas as coisas lhe serem fornecidas por Cristo, a Cabeça, e, 
consequentemente, que sua inteira segurança consiste nele. Mateus 7:24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras 
e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É verdade que o corpo tem seus 
nervos, suas juntas e ligamentos, mas todas essas coisas derivam seu vigor unicamente da Cabeça, de modo que todo seu 
encadeamento provém dessa fonte (Coma - Coma é o estado em que uma pessoa fica com a consciência comprometida e 
demonstra pouca ou nenhuma reação a estímulos, não sendo capaz de abrir os olhos, pronunciar palavras nem obedecer a 
comandos simples. O coma é um sinal de que o enfermo apresenta uma doença grave que está comprometendo o sistema 
nervoso central).  
A figura comparativa nessa passagem é a do crescimento e dependência do corpo humano em relação à cabeça. O hormônio 
estreitamente ligado ao crescimento dos tecidos conectivos, cartilagens e estrutura óssea do corpo origina-se na glândula 
pituitária, que está localizada numa pequena cavidade na base do crânio e essa é apenas uma das várias maneiras pelas quais 
a cabeça influencia o crescimento do corpo.  
A constituição do corpo estará numa condição correta se simplesmente se admite que a Cabeça, que fornece os diversos 
membros com tudo o que possuem, sem qualquer obstáculo, tenha a preeminência. Paulo fala disso como sendo o 
crescimento concedido por Deus, pelo qual ele quer dizer que nem todo crescimento é aprovado por Deus, mas somente 
aquele que tem uma relação com a Cabeça.  
Colossenses 2:20 Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que se submeter a:  
Paulo expõe de outra maneira o tratado nos versos anteriores. Antes dizia que as ordenanças foram cravadas na cruz de 
Cristo, agora confronta a verdadeira conversão deles.  
Colossenses 2:21 não pegues isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, 
Paulo passa agora a resumir esses preceitos, ridicularizando-os. É como se dissesse: Por que submeter-se a série de nãos, 
como se pela soma de muitas negativas vocês pudessem obter um positivo (Banca de Concursos - CESPE), ou como se a 
vitória sobre o pecado e o progresso na santificação fossem alcançados baseando toda a sua confiança em pura abstenção? 
As proibições se ocupavam especialmente do comer e beber. 
Colossenses 2:22 segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois Tudo isso está fadado ao desaparecimento por 
desgaste. 
Ele descarta, os preceitos e doutrinas dos homens, porque fazem a religião consistir em coisas externas e falhas, as quais não 
têm conexão com o reino espiritual de Deus e procedem dos homens e não de Deus. Romanos 14:17 Porque o reino de Deus 
não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. I Coríntios 6:13 Os alimentos são para o 
estômago, e o estômago, para os alimentos; mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a 
impureza, mas, para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. Mateus 15:11 Não é o que entra pela boca o que contamina o 
homem, mas o que sai da boca, isto, sim, contamina o homem. Em resumo o culto divino, a verdadeira piedade e a 



santidade dos cristãos não consistem em bebida e comida e roupa, coisas essas transitórias e passíveis de deterioração, e pelo 
mau uso perecem. O que Paulo ressalta aqui, é que, certamente, é bastante tolo, basear-se a esperança de vitória sobre o 
pecado, e a salvação plena de alguém em qualquer coisa pertencente àquilo que, no processo da natureza, está condenado à 
destruição. 
 
Colossenses 2:23 Tais coisas, têm na verdade aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, são 
destituídos de qualquer valor e só servem para satisfazer a carne. 
Culto inventado pelo homem, falsa humildade e falsa sabedoria. Homens escolhem para si, por sua própria opção, sem a 
autoridade de Deus o trabalho ministerial. As tradições humanas nos são agradáveis porque se harmonizam com nosso 
entendimento e nosso coração. Por isso esses líderes continuam tendo seguidores...  
Não quero me curvar à soberania de Deus, por isso crio cerimônias que satisfazem aos nossos corações pecaminosos.  
Homens falhos se interpõe perante um Deus Santo, e nós queremos assim nos esconder em suas sombras... 
Gênesis 3:9-10 E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, 
e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. 
Paulo não pensa duas vezes em arrancar-lhes essas máscaras.  
Como está sua máscara? 
Quando o culto acaba... Quando chega em casa... Quando está sozinho perante o computador... Quando está longe de olhos 
conhecidos... Como está sua máscara? 
Na época da reforma protestante, o “livramento do inferno”, muitas vezes era feito através da venda das indulgências... 
Hoje, muitos o fazem com rituais, trocas mundanas com um Deus Santo. 
Dizer que sua salvação está atrelada a abstinência de alimentos é fácil. 
Dizer que sua salvação está atrelada ao seu vestuário é fácil. 
Dizer que sua salvação está atrelada ao dízimo é fácil. 
Tudo isso e muitas outras coisas é muito fácil de dizer e agradável aos nossos corações, só não é verdade. 
O apóstolo conclui essa seção do seguinte modo: Ordenanças deste tipo, apesar de certamente possuírem uma sabedoria 
humana não têm valor algum. Qualquer sistema de religião que não queira aceitar Jesus Cristo como o único e Todo-
suficiente Salvador, está engajado na satisfação da carne.  
A Bíblia toda aponta para Cristo, ela é suficiente e completa. Que possamos viver a sua plenitude, sem permitir que nada seja 
acrescentado e retirado. Apocalipse 22:18-20 Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se 
alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro e, se alguém tirar qualquer 
coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se 
acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, 
Senhor Jesus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumário de Colossenses 2 
Paulo conclui o último parágrafo dizendo: “Labuto, esforçando-me 
em virtude da força que age poderosamente em mim”. No novo parágrafo, 
que começa com o que chamamos agora de capítulo 2, ele retoma 
mais uma vez a idéia de esforço, e escreve: “Pois quero que saibam o 
quanto me esforço por vocês”, etc. Ele está lutando em oração, porque 
está profundamente preocupado por causa dos perigos que ameaçam as 
igrejas do vale do Lico. Esses perigos não atingem meramente o intelecto; 
não, eles atingem o coração. Paulo escreve: “Esforço-me por todos 
os que não viram meu rosto na carne... a fim de que o coração de vocês 
seja fortalecido”. A heresia é geralmente uma questão de coração, e 
assim o é também a verdadeira integridade. Apercebendo-se de que os 
impostores estão colocando grande ênfase em assuntos tais como “conhecimento”, 
“filosofia” (abstrata e mundana.), então Paulo enfatiza o 
amor. Ele espera e ora fervorosamente para que os colossenses e seus 
vizinhos possam ser “unidos em amor”. Tal unidade resulta do orar 
juntos, discutir assuntos juntos, cultuar juntos, dessa forma todo o gru400 
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po de crentes obterá o pleno conhecimento do mistério de Deus, ou seja, 
Cristo. Havendo descoberto esse mistério, não são necessárias descobertas 
posteriores. Cristo não pode ser suplementado, pois nele “todos 
os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos”; ocultos, 
sim, mas com vistas a serem revelados e plenamente apropriados por 
todo crente. Continuai a apegar-se a Cristo Jesus, o Senhor, diz Paulo, 
do mesmo modo como a algum tempo atrás tomastes a maravilhosa 
decisão de abraçá-lo. Continuai no que fostes instruídos, e não permitais 
que alguém os leve como despojo “por meio de filosofias e falsos enganos, 
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, 
e não segundo Cristo”. Cuidado com esses “rudimentos mundanos”, 
essas noções pueris apresentadas por gente mundana. Lembrem-se de 
que não é somente a Divindade que habita em Cristo, mas a própria 
Deidade. Sendo Deus no mais pleno sentido do termo, ele pode e está 
ansioso por conceder-lhes tudo de que vocês necessitam. Ele é maior do 
que todos os anjos no céu, e governa cada plano sinistro de Satanás e 
seus ajudantes. 
Para obter vitória sobre o pecado e plenitude de salvação, não será 
necessário que vocês se circuncidem. Aliás, vocês já receberam uma 
circuncisão que excede em muito ao tipo literal. Receberam a circuncisão 
do coração. Pertence-lhes por causa da sua união vital com Cristo, 
tendo sido sepultados com ele, e tendo sido também ressuscitados com 
ele. Vocês receberam o seu sinal e selo no batismo. Não permitam que a 
lei de Moisés, com suas muitas ordenanças os apavore. Quando Cristo 
morreu, a lei, com todas as suas regulamentações cerimoniais, morreu 
com ele. Foi pregada na sua Cruz. Ambos, a lei e Satanás, perderam 
toda a reivindicação legal contra vocês por meio da morte de Cristo na 
cruz, a lei perdeu todo o seu poder sobre vocês (como meio da salvação), 
e os principados e potestades (anjos), que poderiam acusá-los, 
foram abertamente expostos à desgraça. Isso é verdade também no que 
tange às ordenanças em relação a comida ou bebida, festas, lua nova e 
sábado. Uma vez chegado o objeto que projetava sua sombra, é tolice 
continuar a se apegar à sombra. Os tipos são cumpridos em Cristo. 
Não se impressionem com aquelas pessoas que fazem da sua humildade 



um show, fingindo que são muito indignas de entrar em contato 
direto com Deus, e, portanto, precisam alcançá-lo pela mediação de 
anjos a quem adoram e cultuam. (Não é certo, entretanto, que esse fosse 
o motivo real para cultuarem os anjos. Essa é uma sugestão que tem 
sido apresentada por muitos.) Não deixem que esses fingidos os 
desqualifiquem, como se o modo de cultuar a Deus (ou a Cristo) que 
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vocês adotam não fosse bom o suficiente. Lembrem-se de que, em vez 
de serem realmente humildes, esses impostores estão “ensoberbecidos 
em sua mente carnal”. Eles “não estão se apoiando firmemente na Cabeça, 
da qual todo o corpo, sustentado e ligado por juntas e ligamentos, 
cresce um crescimento (que é) de Deus”. 
E finalmente, se com Cristo vocês já morreram para as noções pueris 
do mundo, por que então vocês se submetem a ordenanças: “não 
manuseiem, não provem, não toquem”? Tais ordenanças, fabricadas por 
homens, são meras amostras de sabedoria. Se vocês as obedecerem, 
pensando que a vitória sobre o pecado e a plenitude da salvação subjazem 
aí, então estarão piores do que nunca. Esse ritual auto-imposto serve 
apenas para satisfazer a carne. Alimenta o orgulho do homem. Levará 
vocês para longe de Cristo e da plenitude da salvação nele. vocês adotam não fosse bom o suficiente. Lembrem-se de que, em 
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