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APROUVE A DEUS QUE, NELE, RESIDISSE TODA A PLENITUDE
O Filho de Deus contém o seguinte:
•
A velha criação;
•
O universo, visível e invisível;
•
O tempo;
•
O espaço;
•
Todos os planetas, sistemas solares, galáxias, ambientes;
•
A eternidade passada;
•
A eternidade futura;
•
O propósito eterno de Deus;
•
A nova criação;
•
A igreja (os santos);
•
O reino (reinado e governo de Deus);
•
E muito mais!
Mas o fato mais maravilhoso em tudo isso é que o Cristo todo inclusivo vive
dentro de você! Ele de fato Se tornou um com você. Agora não há nenhuma separação entre você e Ele. Você é um com Ele assim como Ele é um com o Seu Pai.
Por favor, gaste algum tempo agora mesmo para deixar este fato descer ao
seu espírito. Será necessário o resto da eternidade para isso ser completamente experimentado.

Livio Indicado Para a Leitura do Mês
A BORBOLETA EM VOCÊ

Em todo o mundo, o drama humano está se movendo em direção a um alvo comum; a
descoberta da identidade e do propósito. “Preciso saber quem sou eu na matriz do mundo!”
As respostas para esses clamores foram muito menos do que satisfatórias. As soluções
filosóficas e religiosas foram consideradas insuficientes. A física quântica ainda está
pasma sobre a intenção da energia e o poder do cérebro humano. Quanta limitação!
Contudo, existe um estado completamente diferente sobre o qual conhecemos muito
pouco. É completamente “outro”. E é somente neste lugar que você pode descobrir a sua
verdadeira identidade. Muito embora este estado seja um lugar, é ainda assim uma Pessoa. Uma Pessoa verdadeiramente única. Estou falando da Pessoa do Senhor Jesus Cristo! É
somente ali que você descobrirá quem você é.
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“Nele foram criadas todas as coisas”

A PLENITUDE DE CRISTO
Milt Rodriguez
O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; porque Nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por
Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele.
E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o Princípio e o Primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a
plenitude Nele habitasse (Cl 1:15-19).
A melhor forma para eu descrever-lhe a identidade que você tem em Cristo
é descrevendo o seu maravilhoso Senhor. Ele é a sua verdadeira identidade. Ele é a
sua verdadeira vida agora (Cl 3:4). Você não tem nenhuma outra vida agora exceto
Cristo (Fp 1:21).
Peço que você relembre a nossa pequena história sobre Fred no início deste livro. Note que não foi dito a Fred que ele era um verme ou mesmo uma lagarta. Foi
dito que ele era um Voador. Por quê? Certamente ele se parecia com um verme e
rastejava na terra a procura de pedaços de ervas daninhas. Com certeza vivia a vida
de um verme.
De modo semelhante ouvimos constantemente que somos vermes. Nossos
amigos, familiares e a sociedade dizem que nascemos para rastejar na terra e nós
também dizemos a mesma coisa. Este objeto voador é apenas uma lenda boba.
Mas não foi isso que o próprio Voador disse a Fred.
O Voador disse a Fred a verdade e Fred pôde ver a sua verdadeira identidade olhando para o Voador! É assim que você descobrirá a sua verdadeira identidade. Você deve olhar para Cristo e só então descobrirá quem você é. Vamos ter uma
visão panorâmica deste maravilhoso Cristo.
A Conta Bancária do Pai
Quando tentamos descrever a plenitude de Cristo geralmente não conseguimos alcançar palavras adequadas. Esta é uma área que é infinitamente grande

diante das limitações da língua. Por isso usarei a ilustração de uma conta de banco.
Creio que quase todos nós sabemos o que é ter e dirigir uma conta bancária.
Vamos imaginar que Deus, o Pai, tenha Sua própria conta bancária. Esta
conta bancária é o Seu Filho Primogênito, Jesus Cristo. O Pai esteve depositando (ou
investindo) nesta conta por um longo tempo. Vamos dar uma olhada no que Ele depositou.
A Imagem de Deus
O que a Escritura quer dizer quando fala de Jesus Cristo como sendo a
“imagem” de Deus? Uma imagem é uma representação de alguma coisa. Se eu tirar
uma fotografia de alguém, então aquela foto é uma representação ou uma lembrança
daquela pessoa. A foto não é a pessoa. Ela é simplesmente um sinal ou a semelhança
daquela pessoa. Esta é a nossa ideia de uma imagem. Mas a ideia de Deus de uma
imagem é muito mais intensa. Para Deus, uma imagem não é exatamente uma representação ou um clone. A imagem é o mesmo que a pessoa. A imagem é viva com a
mesma vida que a pessoa real. Em outras palavras, a imagem é a incorporação da
pessoa.
Deus, o Pai, é espírito. Ele é invisível para este reino visível (físico). Mas
Cristo O torna visível. Cristo é a incorporação visível do Deus invisível. Ele é de fato
Deus feito visível; Deus em carne. O Pai depositou tudo em Seu Filho para que o Filho
pudesse expor visivelmente tudo o que está no Pai. Se você viu o Filho, então você viu
o Pai (Jo 14:8, 9). Isso porque o Pai e o Filho são um.
A imagem nos dá o conceito da expressão visível. O Pai quer ser visivelmente expresso. Ele faz isto através do Seu Filho e em Seu Filho.
O Primogênito de Toda a Criação
Cristo é chamado de o Primogênito da criação porque todas as coisas foram
criadas por Ele, para Ele, e Nele. Nesta parte do texto Paulo está referindo-se à velha
criação, a criação do universo visível e invisível.
Todas as estrelas, planetas, galáxias e universos foram criados em seu Senhor. Que Cristo enorme nós temos. Ele é muito maior do que pensamos. Não só o
universo físico, mas também o universo invisível foi criado Nele. Isto inclui os anjos e
os lugares celestiais. Isto inclui muitos lugares invisíveis que ainda devem ser descobertos, mas ainda não foram revelados. Estes, também, foram criados em Cristo, por
Cristo, e para Cristo.
É por isso que, na criação, você pode ver belas figuras de Cristo. O artista
não pode pintar algo sem colocar alguma coisa dele na obra de arte. Quando olhamos
ao nosso redor não podemos deixar de ver reflexos maravilhosos Dele. Assim como a
lua reflete a luz do sol, assim o Filho reflete toda a glória do Pai.

Você percebe o quanto Deus depositou em Sua conta bancária? Que Senhor rico temos! Mas há ainda muito mais...
Todas as Coisas Subsistem Nele
Você poderia dizer que Cristo é a “cola” que mantém o universo junto. Ele é
o centro de todas as coisas. A força da gravidade é uma figura Dele. Tudo neste planeta somente permanece sobre ele por causa da força da gravidade. E a gravidade
vem do centro da terra. Não entendo como isso funciona, mas de qualquer maneira
tudo está sendo puxado em direção ao centro da terra. Esta é a única razão por que
as coisas não se precipitam da superfície da terra para flutuar no espaço.
Cristo é a verdadeira gravidade. Ele está constantemente puxando todas as
coisas em direção a Ele. Ele é o verdadeiro centro do universo. E todas as coisas,
lugares e pessoas “gravitam” Nele.
E a conta bancária do Pai continua a crescer...
A Cabeça do Corpo
Paulo nos diz aqui que Cristo mesmo é a Cabeça viva e real do corpo, a
igreja. No capítulo de Efésios, Paulo nos diz qual é o plano de Deus para a plenitude
dos tempos: congregar todas as coisas em Cristo (Ef 1:10). Isto inclui as coisas no céu
e as coisas na terra.
Deus fez Cristo Cabeça da Igreja para que Ele pudesse cumprir o Seu plano
de estabelecer todas as coisas no universo debaixo da Sua autoridade, para que Cristo fosse a soma total de todas as coisas positivas no universo. Deus depositou toda a
Sua autoridade e poder em Seu Filho.
Puxa! Como esta conta bancária está crescendo.
O Primogênito Dentre os Mortos
Paulo agora está falando da nova criação. “Ele é o Princípio, o Primogênito
dentre os mortos...” significa a ressurreição de Cristo. Ele é a semente, o primogênito
de toda uma nova raça. Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas nesta nova humanidade. Ele é o Preeminente. Ele não é apenas o número um; mais do que isso, Ele
tem o primeiro lugar em tudo. Em cada uma e em todas as coisas, Ele é Primeiro.
Ele é primogênito entre muitos irmãos... (Rm 8:29b).
Este é somente um pequeno vislumbre da plenitude da conta bancária do
Pai. Este Cristo é muito mais do que isto.
Você percebe quanto Deus investiu em Seu Filho? Você pode ver uma pequenina parte da Sua plenitude?

