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Deus Pai e Jesus Cristo

Vivemos neste planeta sem saber que realmente existe um plano e existe uma razão do
porque estamos vivos. Cada dia que passa é como qualquer outro dia - sem muito pensarmos no
porque o dia passou. Vivemos uma vida aonde a preocupação principal é como o nosso bemestar.
Pouco tempo, paramos para pensar no porque vivermos? Qual é a razão desta vida?
Estamos sós nesse universo? O que é a vida? Existe um Deus mesmo? Será que viemos do
macaco? De onde viemos? Alguns até tentam entender as respostas dessas e outras perguntas
misteriosas.
Você verá nessa lição que existe mesmo a razão de nossa existência. Veremos que a
Bíblia nos mostra em detalhes o porquê vivemos. Estudaremos que existe um ser, ou melhor,
dois seres, que deram a razão do tudo que existe. Quem são esses seres e o que eles querem com
os seres humanos? Sim, um estudo fascinante como verá.
Deus existiu antes de todas as coisas, visíveis e invisíveis
A Bíblia não indica quando Deus
começou a existir, mas que somente
Deus existiu antes de tudo. Deus Pai e
Seu filho, Jesus Cristo, já existiam
quando nada existia. Isto está muito
bem escrito em João 1: 1-2, “No
princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus”.

Como está escrito, Deus (Pai e Filho) já existiam antes de tudo. Não podemos descrever
mais do que isso. Muitos querem saber quem existiu primeiro, Jesus ou Deus Pai? Será que faz
muita diferença assim. A Bíblia fala que Jesus, o Verbo, já existia antes de tudo e que Ele estava
com Deus.
O Pai tem o poder dos tempos e estações
O Pai deixou todas as responsabilidades para Seu filho. Em nada se criou a não ser pelo
intermédio do Filho. O Pai somente ficou com a responsabilidade dos tempos e estações. Talvez
seja por isso que Jesus falou dessa maneira, “E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou
as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder”, Atos 1:7. Claramente aqui, Jesus está
dizendo que o Pai somente colocou em seu poder, ou responsabilidade, o tempo - quando as
coisas acontecem e irão acontecer.
O Pai está em todos nós
“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em
todos vós”, Efésios 4:6. Deus Pai é o Pai de todos, dos seres invisíveis e dos
seres humanos.
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Cristo criou todas as coisas
A Bíblia claramente indica também que foi por intermédio de Jesus Cristo que todas as
coisas foram criadas no mundo físico e espiritual.
“Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o
Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar”, Mateus
11:27. ‘Todas as coisas’ foram dadas a Jesus. Isso
aconteceu antes de tudo. Tudo que existi no mundo
físico e espiritual. Foi às mãos de Jesus que todos os
anjos, a terra, o universo, o homem, os animais, as
plantas e tudo mais foram criados - Jesus criou tudo
visível e invisível.
Observe as escrituras, “Todas as coisas
foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez”, João 1:3. Não há sombra de dúvida que
Jesus criou todas as coisas.
Jesus foi o primeiro a ser nascido na Família de Deus
Jesus foi o primeiro nascido na família de Deus. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado.
Deus está criando a Sua família e todos aqueles que estão respondendo a vocação, ou chamada,
se tornarão os primeiro a serem ressuscitados na família de Deus, “Porque os que dantes
conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele
seja o primogênito entre muitos irmãos”, Romanos 8:29.
No princípio, Deus criou os anjos. Com a rebelião de 1\3 desses anjos (“E a sua cauda
levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra...”, Apocalipse 12:4),
alguma coisa mudou na mente de Deus. Ele percebeu ou viu pela primeira vez o pecado. Nunca
antes depois da criação dos anjos, havia pecado. O pecado entrou nos anjos por intermédio de
Lúcifer – que se tornou Satanás. Deus percebeu que os seres que Ele criava, precisava ser
testados nos caminhos de Deus primeiro antes de se tornarem espíritos. E assim é com os
humanos. Eles têm que ser testados antes de entrar na família de Deus.
Neste tempo de rebeldia dos anjos, Deus Pai e Jesus Cristo (o Verbo) conversavam e
decidiram criar o ser humano. Os seres humanos seriam testados e depois de ser aprovado por
Deus, Deus os fariam parte de Sua família – está é a recompensa de todos aqueles que decidem
viver igual a Deus. O galardão deles está ligado na mesma proporção da maneira que decidiram
viver suas vidas nos caminhos de Deus.
Deus criou o homem
Deus Pai e Jesus Cristo viram pela primeira vez que um plano melhor tinha de ser feito
para que os seres que eles iriam criar fossem testados antes de entrarem em Sua família e
viverem para sempre. Vemos aqui está passagem escrita na Bíblia, “E disse Deus: Façamos o
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homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e
sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move
sobre a terra”, Gênesis 1:26.
Aí está! Muito contrário sobre a Teoria da Evolução onde eles falam que o homem veio
do macaco. Não é isso que a Bíblia fala. Deus criou o homem de acordo com Sua aparência. Do
jeito da Sua semelhança. O corpo espiritual é diferente do corpo físico, é claro. Mas, as mesmas
aparências são iguais, os olhos, os cabelos, a boca, etc. Note, por exemplo, o corpo de Cristo
quando Ele apareceu para o apostolo João, “E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho
do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de
ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos
como chama de fogo; E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido
refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete
estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol,
quando na sua força resplandece”, Apocalipse 1:13-16.
Temos um só Deus Pai
Não há realmente nenhuma dúvida sobre isso. Jesus por várias vezes falou sobre isso; Ele
falava que veio pelo Pai; que falava às coisas que o Pai falou para falar; que ensinava as coisas
que o Pai o ensinou; que veio fazer os negócios do Pai aqui na terra; que a vontade do Pai seja
feita enfim, Jesus mencionou Seu Pai (e Pai de todos aqueles que andam conforme Deus) muitas
vezes onde não há mistério nenhum – Deus Pai existe e é Pai de todos nós, “Porque há um só
Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem”, 1 Timóteo 2:5.
“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós”, Efésios
4:6.
O Pai dá testemunha Dele mesmo
Deus Pai ao glorificar Seu filho Jesus falou duas vezes
para que os humanos O ouvissem. Note as duas vezes que
foram registradas na Bíblia...
“E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho
amado, em quem me comprazo”, Mateus 3:17.
Novamente a voz magnifica do Pai soa nos ouvidos os
humanos abençoados e autorizados para ouvir...
“E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem
luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é
o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o”,
Mateus 17:5.
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A teoria da Trindade cai por água abaixo
Se o leitor conhece a teoria da Trindade você começa a perceber que ela não faz sentido
algum. A teoria da Trindade diz que o Pai, Jesus, e o Espírito Santo são 3 seres e ao mesmo
tempo iguais. Eu sei... é até difícil explicar isso. Por incrível que pareça, os próprios que
professam ser cristãos falam isso. Que Deus é um ser e que esse ser tem 3 pessoas distintas.
Isso é claro entra em contradição com o próprio Jesus Cristo. Cristo sempre falou de Seu
Pai e em várias horas, orou para o Seu Pai. Como pode, por exemplo, se essa teoria fosse
verdade, Jesus orar para Ele mesmo. Sim, isso é bastante confuso, mas é o que as igrejas cristãs
pregam hoje em dia.
Não, não existe 3 seres totalmente diferentes e ao mesmo tempo um ser só. Que bagunça!
Daí a razão da resposta que Jesus deu a esse homem, “E ele disse-lhe: Por que me chamas bom?
Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os
mandamentos”, Mateus 19:17. Novamente, Deus glorifica Seu Pai nessa resposta. Que só existe
um bom e é Seu Pai. Note também que o Pai conversou com os seres humanos duas vezes, como
mencionado acima. Como pode Jesus ter conversado com Ele mesmo. Sim, esta teoria do
homem é um absurdo total. É mais uma maneira que o homem criou por intermédio de Satanás
para destruir/confundir/anular de quem é Deus Pai e Jesus Cristo. O Espírito Santo não é nada
mais e nada menos que o próprio poder de Deus, “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra”, Atos 1:8.
Como pode Jesus falar dele mesmo dessa maneira. Que Ele mesmo pode matá-lo ou
ressuscitá-lo. Como pode Ele mesmo ressuscitá-lo? Observe, “Ninguém ma tira de mim, mas eu
de mim mesmo a dou; tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento
recebi de meu Pai”, João 10:18.
A doutrina da Trindade que explica que há um ser e dentre deste ser há 3 seres não é só
confusa mas não faz sentido algum. Mas, milhões acreditam nesta mentira do homem.
Qual é o poder de Deus?
Sabemos que Deus é muito poderoso e faz o que quer. Mas, Jesus fala que o Pai dele é
mais poderoso que Ele. Mas qual é o poder de Deus? Vejamos o que a Bíblia nos diz.
O Seu próprio filho disse o seguinte, “Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e
ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai”, João 10:29. Vejamos que quem falou isso foi o
próprio filho de Deus – Jesus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis... Vejamos algumas
escrituras...
“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande
glória”, Mateus 24:30.
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“E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do poder de
Deus, e vindo sobre as nuvens do céu”, Marcos 14:62.
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra”,
Mateus 28:18.
Jesus que disse aqui que todo o poder que existe em qualquer lugar foi dado para Ele. E é
Ele mesmo que diz que o Pai dele é maior do que Ele.
Deus é luz
O que é bem escrito e não há nenhum tipo de dúvida é que Deus é luz. Deus Pai e Jesus
Cristo geram luzes dentro de si. Não há mistura de substância. Nada precisa ser misturado ou
transformado para que a luz apareça. A luz de Deus simplesmente aparece de dentro deles.
Está luz que vemos neste universo físico é feita na mistura de componentes físicos. O sol,
por exemplo, gera luz na reação atômica onde os átomos de hidrogênio transformam em átomos
de hélio.
No mundo espiritual, não há estes tipos
de substâncias. Observe o que as escrituras
falam sobre isso, “... e o seu rosto era como o
sol, quando na sua força resplandece”,
Apocalipse 1:16.
Note por exemplo que no mundo de
amanhã quando Deus Pai e Seu filho Jesus
Cristo vierem viver conosco que não
precisaremos mais de luzes, pois eles serão as
nossas luzes, “E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque
a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos
andarão à sua luz; e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não
se fecharão de dia, porque ali não haverá noite”, Apocalipse 21:23-25.
Há várias escrituras que indica que tudo que é de Deus tem luz. Observe por exemplo que
os anjos de Deus também gera luz o que faz sentido já que eles são de Deus...
“E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; e por cima da sua
cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo”,
Apocalipse 10:1.
“E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi
iluminada com a sua glória”, Apocalipse 18:1.
Todos nós também que seguimos e obedecemos ao nosso Deus, somos chamados de
filhos da luz...
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“Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz”, João 12:36.
“Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das
trevas”, 1 Tessalonicenses 5:5.
“Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da
luz”, Efésios 5:8.
Deus não é um tirano
Tirano? Como podemos até mesmo pensar nisso? Vemos que aqui na terra tivemos vários
exemplos de tiranos. Muitas nações como Brasil, Argentina, Líbia, Itália, Rússia, China, etc
tiveram em suas histórias um tirano como autoridade absoluta.
Os tiranos ouvem somente eles mesmos. Eles criam leis para o povo obedecer, mas não
para eles. Eles estão acima das leis. Eles usam e abusam do povo. Isso são fatos históricos onde
não há por onde esconder. Estude por exemplo pessoas como Benito Mussolini, Adolf Hitler,
Joseph Stalin, Ernesto Geisel, August Pinochet, Napoleão Bonaparte, etc.
Os tiranos causam uma grande tristeza no povo que eles reinam. E alguns até no mundo
como no caso de Hitler que causou a Segunda Guerra mundial. Provérbios têm palavras para
essas pessoas desonestas e que só pensam neles mesmos, “Quando os justos se engrandecem, o
povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme”, Provérbios 29:2.
Mas, não é assim com Deus...
O nosso Deus é humilde. Ele não força nada na gente. Ele nos dá a escolha do que
queremos fazer. Em nada Ele nos força a fazer. A escolha é nossa. Observe o que Moisés falou
em Deuteronômio 30:19, “Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te
tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e
a tua descendência”.
Deus nos ensina o caminho da justiça. Mas somos nós que decidimos se andaremos nessa
justiça, “Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher”,
Salmos 25:12.
Muitos, é claro, escolhem não seguir a Deus, “Porquanto odiaram o conhecimento; e não
preferiram o temor do Senhor: Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha
repreensão”, Provérbios 1:29-30.
Deus é amor
Os sentimentos que hoje temos de onde veem? Temos vários tipos de sentimentos como
amor, harmonia, alegria como ódio, temor, medo assim como muitos outros. Esses sentimentos
estão no homem. Nós já nascemos com isso.
Sabemos com certeza que os sentimentos vêm de Deus, pois foi Deus que nos criou. É
claro que vivemos na carne e os sentimentos são diferentes dos sentimentos dos espíritos. Note
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um exemplo simples que quando Deus criou a terra, os anjos se alegraram... “Quando as estrelas
da alva [anjos] juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?”, Jó 38:7.
Vemos aqui que os anjos se alegraram quando Deus criou a terra.
Todos os sentimentos positivos são gerados de Deus porque o simples fato é que Deus é
amor. Ele não tem amor ou gera amor, Ele É amor. E o Espírito Dele, o Espírito Santo, transmite
essa personalidade de Deus a todos àqueles que são de Deus. Esses atributos dos sentimentos de
Deus estão bem claro nas escrituras, “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança”, Gálatas 5:22.
O nosso Deus não conhece o ódio e todos os sentimentos destrutivos que o próprio
homem tem. “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de
misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; Suportando-vos uns aos
outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo
vos perdoou, assim fazei vós também.”, Colossenses 3:12-13.
Os frutos da carne, e não de Deus, também são vistos na carne, no ser humano, eles são:
“... adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e
coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que
cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus”, Gálatas 5:19-21.
Deus conheceu o pecado assim com todos os sentimentos malignos pela primeira vez
quando isso foi manifestado em lúcifer que se tornou satanás, o diabo.
1. Mas de onde vêm esses sentimentos destrutivos?
Comentário: A resposta é bem clara. Vem do diabo. O diabo emitem esses tipos de
sentimentos destrutivos a todos na terra. O ser humano não nasce, por exemplo, com vontade de
cometer adultério ou planejar maldade a outro ser humano. Esses sentimentos passam por nossa
mente por que são emitidos pelo diabo. Cabe a nós lutarmos contra esses sentimentos que vem
na cabeça. Apesar do diabo ter o poder de emitir esses sentimos pelo ar e onde os humanos
conseguem captar, ele não tem o poder de forçarmos a obedecê-lo. Cabe a nós tomar a decisão
de não seguir esses sentimos malignos.
2. Mas como o diabo faz isso?
Comentário: Essas emissões de sentimentos malignos vindo do diabo seriam como uma
antena de rádio possante que consegue mandar seu sinal a todo o mundo. Todo no mundo
consegue obter esse sinal. Observe o que as escrituras falam
sobre isso, “Em que noutro tempo andastes segundo o curso
deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do
espírito que agora opera nos filhos da desobediência”,
Efésios 2:2.
O nosso Deus Pai e Seu filho Jesus Cristo são amor.
Eles agem e pensam em amor. Eles não sabem agir de outra
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maneira. Isso é quem eles são, “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu
amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu
amor”, João 15:10.
Os Filhos de Deus seguem a Deus
“Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus
preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis”, Gênesis 26:5.
“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e
a fé em Jesus”, Apocalipse 14:12.
“E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento,
como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele”, 2 João 1:6.
Não há dúvida que os filhos de Deus andam como Jesus andou. Eles observam e guardam
os mandamentos de Deus não porque eles têm temor de Deus; eles observam as leis e os
mandamentos de Deus porque isso queima os corações deles. Eles sentem um desejo enorme de
seguir todas as palavras de Deus. Não é simplesmente um desejo, mas é a maneira de como eles
são; de como eles se comportam e vivem; é parte do caráter deles.
Eles amam a Deus e a tudo que sai da boca de Deus. As palavras de Deus são preciosas
para eles. Em nada eles dão valor mais do que a Deus. O resto na vida deles são somente
detalhes. Observe um homem de Deus aqui falando isso,
“Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos.
Recrear-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra”, Salmos 119:15-16.
“Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite”,
Salmos 1:2.
Note que os filhos de Deus tem prazer em meditar nas
palavras de Deus. Eles fazem isso porque as palavras de Deus
os consomem. Eles não estudam e meditam e agem conforme
o que Deus diz por que são mandamentos – eles fazem isso
porque eles são assim. Isso são eles. Nem eles conseguem
ficar sem meditar em Deus e em Suas palavras. Pois a mente e
os corações deles queimam quando as palavras de Deus são
mencionadas. Como disse o rei Davi, as palavras de Deus ele
medita dia e noite com prazer e alegria.
1. Pode Deus amar um pecador?
Comentário: Claro que sim! Todos nós somos pecadores.
Todos nós pecados até mesmo em nossos pensamentos. O rei
Davi pecou severamente e até levou um servo de Deus a sua morte para ficar com sua esposa –
um grande pecado realmente. Mas, ele se arrependeu amargamente. O coração de Davi estava
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sempre com Deus. Ele cometeu vários outros pecados porque afinal de contas ele era humano e
muitas vezes ele agia de acordo com a carne; mas ele era um homem de Deus e todo o seu ser era
a respeito de Deus. Ele amava Deus e se arrependia profundamente quando ele pecava. Deus
levou isso em consideração. O arrependimento e o amor dele com Deus era verdadeiro.
Não é nenhuma surpresa que Deus disse que o coração Dele estava com Davi. Observe
que quando Saul desobedeceu a Deus, Deus decidiu procurar outro rei de acordo como o Seu
próprio coração, “... já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe
tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo...”, 1 Samuel 13:14. Essa pessoa era
Davi.
Sim, Deus ama aqueles que amam as Suas palavras, faz sentido não?
Deus é família
É incrível perceber que muitos nem mesmo entendem quem Deus é. Não sabem do
porque eles vivem. Muitos sabem que esse Deus criou a terra e o universo. Sabem também que
Ele criou o ser humano. Por que o homem foi criado? Por que a mulher foi criada? Essas são
perguntas que passam despercebidas pelo povo.
Foi Deus que criou o casamento e isso está bem claro nas escrituras, “Portanto deixará o
homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne”, Gênesis
2:24. Esta é a passagem que mostra que Deus criou o casamento. Os dois são uma só carne. Sim,
são seres diferentes, mas eles são um. E
eles devem falar como um. Sim, vai
haver argumentos porque eles pensam
diferentes, mas no final de tudo, eles
falaram como um. Esta é a união
perfeita de dois seres diferente. Apesar
de diferentes, eles falam como uma
carne.
Isso não é nenhum mistério, pois
foi falado até mesmo por Cristo. Observe o que, por exemplo, Jesus falou a quando ele quis
conhecer o Deus Pai, “Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai... Disselhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo
convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu:
Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que
eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras”, João
14:7-10. O que Cristo está falando claramente aqui é que duas pessoas que são diferentes mas
pensam a mesma coisa são praticamente a mesma pessoa. Vocês já ouviram falar, por exemplo,
de dois casais assim que viveram juntos por tanto tempo que praticamente pensavam a mesma
coisa!
Assim deve ser entre os casais. Eles foram unidos no casamento e se tornaram um só
carne, como Deus nos falou. Eles têm que fazer o possível para que o amor os una em Deus, em
uma só carne, no coração e na mente. Tudo isso feito em Deus. O amor feito entre casal sem a
http://www.osmisteriosdedeus.com
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participação de Deus, esse amor fracassará. Deus tem que ser amado primeiro para que o amor
seja derramado de Deus para o casal – aqui está o amor perfeito e que fará deles uma só carne.
Isso é um mistério que poucos entendem.
1.

Pode o casal se tornar uma carne sem a presença de Deus?

Comentário: É claro que não. Apesar de Deus unir os casais e eles se tornarem uma só
carne, eles não permanecerão como uma só carne se eles não ficarem perto de Deus. Na medida
em que o casal começa a se distanciar de Deus, também a carne fará a mesma coisa. Depois que
Deus juntar o casal em uma só carne, se eles ausentarem da presença de Deus, a carne irá se
afastar uma da outra e chegará a um ponto onde a carne se separará por completo. E somente
com a presença de Deus, obedecendo todas as palavras de Deus, que é garantido que os casais
irão viver juntos e feliz para sempre. A carne se alegrará com a presença de Deus.
Cristo é o esposo da igreja
Notem por exemplo que o próprio Cristo é o esposo da igreja. Paulo fez essa analogia
entre Cristo e a igreja (aqueles que amam e obedecem todas as palavras de Deus)...
“Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor;
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo
ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam
em tudo sujeitas a seus maridos.
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se
entregou por ela...
Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa
semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres,
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si
mesmo.
Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a
alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja;
Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, e dos seus ossos.
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa
carne.
Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja”, Efésios 5:22-32.
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Como disse Paulo grande é o mistério entre o marido e a mulher e Cristo e a igreja. A
Bíblia mostra que Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Novamente simbolizando um
casamento, nesse caso, espiritual. O homem tem que tratar sua esposa do mesmo jeito que Cristo
tratou a igreja e deu Sua vida por ela.
Quando Cristo vier, Ele pegará para Ele sua esposa (igreja – aqueles que vivem na
palavra de Deus) e os levará para o céu para apresentá-los a Seu Pai em uma grande festa de
casamento. Esse casamento, a apresentação dos que viveram nas palavras de Deus e que estão
prontos a entrarem na família de Deus, pode-se achar nessas escrituras...
“Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino
dos céus é semelhante a um certo rei [Deus Pai] que celebrou as bodas de seu filho [Cristo]”,
Mateus 22:1-2. Aqui mostra o que acontecerá no futuro e que haverá um casamento de Cristo
com a igreja no Céu. Ou escrituras também falam isso, observe...
“Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória;
porque vindas são as bodas do Cordeiro [Cristo], e já a sua esposa
[a igreja – àqueles que vivem conforme Deus – os filhos de Deus] se
aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e
resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos. E
disse-me: Escreve: Bem aventurados aqueles que são chamados à
ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras
palavras de Deus”, Apocalipse 19:7-9.
Não podemos esquecer que o nosso próprio Salvador disse que Ele era o filho do Próprio
Deus. Em muitos lugares nas escrituras, Cristo fala claramente que Ele foi enviado pelo Pai e que
Ele estava fazendo as coisas que o Pai lhe disse e que Ele falava às coisas que o Pai lhe ensinou,
note estas escrituras...
“E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai
que me enviou”, João 8:16.
“Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que
EU SOU, e que nada faço por mim mesmo; mas isto falo como meu Pai me ensinou”, João 8:28.
“Eu falo do que vi junto de meu Pai...”, João 8:38.
Jesus é o primeiro nascido na Família de Deus
As escrituras indica claramente que Jesus foi o primeiro nascido na família de Deus. Deus
Pai está criando a Sua família e desde o tempo de Adão e Eva, Deus vem escolhendo àqueles que
seguem todas as palavras de Deus porque eles amam a Deus e a tudo que Deus fala. Esses vivem
por amor ao Deus vivo e muitos deram e darão suas vidas por Deus. Eles serão ressuscitados
para a família de Deus...
“... pela ressurreição os seus mortos; uns foram torturados, não aceitando o seu
livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição [primeira]; E outros experimentaram
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escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao
fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e
maltratados (Dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas
e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa,
Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem
aperfeiçoados”, Hebreus 11:35-40.
Sim todos estes, desde Abel até a volta de Cristo, que viveram, vivem e viverão de acordo
com todas as palavras de Deus, eles serão ressuscitados por Cristo em Seu segundo retorno;
Cristo os levarão para a presença do Pai onde serão apresentados ao Pai pela primeira vez. Este
casamento no céu será magnífico e muito glorioso. Você será parte dele?
Nessa família sendo criada, Cristo foi o primeiro que entrou nela; sendo Ele o primeiro a
ser ressuscitado nela, “E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito
[primeiro nascido] dentre os mortos [a igreja – os que vivem ou viveram conforme Deus], para
que em tudo tenha a preeminência”, Colossenses 1:18.
Não há como negar...
JESUS ERA, e É, O FILHO DO DEUS VIVO – literalmente, e o PRIMEIRO
ressuscitado dentre os muitos que ainda irão para família de Deus.
Deus é uma família.
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