
 

 

 

 

MENSAGEM - 001 
 

 

 

Antes de começar o assunto do que trata a mensagem, gostaríamos de informar que esta iniciativa partiu de 
alguém que AMA você. Por não conter a alegria da nova VIDA encontrada em Cristo, resolveu se unir a outras 
pessoas com o propósito de alcançar com a Palavra de Deus os seus familiares. O objetivo é comunicar as 
Boas Notícias do EVANGELHO. Colocar ao seu conhecimento as escolhas que podemos fazer neste mundo. 
O desejo é que leia faça uma reflexão e tome posição. LEMBRE-SE:  Alguém  está  preocupado  com  você. 

 

 

  

 Há aproximadamente 1.230 anos, antes de Cristo, um povo chamado ISRAEL se encontrava no 
deserto à caminho da terra de Canaã, confiados na promessa de Deus de uma terra que manava Leite e Mel. 
Este povo esteve escravizado no Egito quatrocentos (400) anos e clamaram a Deus por socorro, pois o Faraó 
estava irado, procurando esterminar a sua descendência. Deus ouviu o seu clamor, fez promessas, libertou o 
povo e estava levando-os para a terra prometida. Entre a saída do Egito e a posse da terra prometida 
ocorreram vários acontecimentos que ficaram cravados na história, para ensinar verdades eternas, fazendo 
analogia a uma humanidade que se encontra desesperada por socorro, lutando contra um inimigo que nem ela 
mesma sabe quem é. O Egito simboliza a humanidade escravizada, contaminada pelo pecado aguardando a 
morte chegar; as promessas se referem a todas as profecias, mandamentos, sinais, testemunhos como as 
Boas Notícias  de Deus ensinando como se libertar do pecado e por fim a Vida Eterna, transportando-os para o 
Reino dos Céus.  
 O acontecimento no deserto, que iremos analisar, retrata bem a humanidade hoje. Leia as passagens. 
 

         Pelo que o povo veio a Moisés e disse: 
Havemos pecado, porquanto temos falado contra o 
SENHOR e contra ti; ora ao SENHOR que tire de nós 
estas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. E 
disse o SENHOR a Moisés: Faze uma serpente 
ardente e põe-na sobre uma haste; e será que viverá 
todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma 
serpente de metal e pô-la sobre uma haste; e era 
que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava 
para a serpente de metal e ficava vivo.      [ Nm 21:7-9 ] 
 
 
        Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu 
do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como 
Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa 
que o Filho do Homem seja levantado, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.  Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para 
que condenasse o mundo, mas para que o mundo 
fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; 
mas quem não crê já está condenado, porquanto não 
crê no nome do unigênito Filho de Deus. [ João 3:13-18 ] 



 
 O povo no deserto tinha se rebelado contra Deus. Rebeldia é sinônimo de incompatibilidade de gênio, 
que se traduz em: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O fato é que Deus estava levando o povo 
para o seu Reino e, nada é mais importante do que a obediência ao Rei, para que o governo seja perfeito e 
pleno. O resultado desta rebeldia é que Deus fez aparecer da terra serpentes que mordiam as pessoas e o seu 
veneno era mortal. Todo o acampamento de ISRAEL estava perecendo. Não tinha erva, ou antídoto que 
interrompesse o processo da morte. Quando não tiveram mais recursos, clamaram a Deus e ele veio ao seu 
socorro. O que Deus esta mostrando é que ninguém entrará no seu Reino, contaminado com o veneno da 
desobediência. O veneno é o PECADO. Está passagem revela o estado do mundo, onde, enquanto o pecado 
prevalecer, a humanidade está condenada a morte; porque foi mordida pela serpente chamada satanás.  
 O que devemos extrair deste quadro é como Deus resgatou o povo. Deus mandou Moisés fazer uma 
serpente e, colocá-la numa haste. Todo mordido que olhava para a serpente de bronze era curado e vencia a 
morte. Deus nos mostra que toda a humanidade já se encontra envenenada pelo pecado, porque no princípio 
Adão pecou, contaminando toda a sua descendência, levando o rastro de morte. A única maneira de 
interromper o processo de morte é olhar para uma providência que veio de cima, dos Céus : JESUS, que foi 
pendurado na Cruz do Calvário. Aquela serpente de Bronze é JESUS. 
 O veneno era mortal, olhar para a serpente na haste era vital. As pessoas estão escravizadas pelo 
pecado, para lhes obedecer. Obedecer ao pecado é sinal de sua contaminação, pois é contrária a vontade de 
Deus. Faraó é o diabo, o inimigo de nossas almas. No Egito, o povo perecia e clamaram a Deus por socorro e 
Deus veio ao seu encontro, providenciando a PÁSCOA, onde mesmo naquela passagem vemos JESUS sendo 
sacrificado naquele cordeiro que foi imolado e o seu sangue passado nos umbrais e vergas das portas. Está é 
uma figura de que Deus mandou JESUS como o único antídoto para nos salvar da morte. Quem não olhar para 
JESUS, está condenado a morte. Olhar, significa analisar a obra que CRISTO realizou, para nos libertar do 
cativeiro do império da morte. A cura veio do alto, dos Céus, de Deus e não da terra. 
 As Escrituras afirmam: O salário do pecado é a morte [ Rm 6:23] . Antes do pecado (veneno) levar o 
mundo a morte, ela traz consigo seus sintomas. Sintomas são todos os sinais que apontam para a sua 
chegada. Como a humanidade está condenada a morte, seus sintomas são inevitáveis. A percepção deste 
quadro se verifica pela geração doente: Várias epidemias, moléstias; uma sociedade corrupta, com pessoas 
com problemas psíquicos, conflitos e confrontos sociais . As pessoas andam em busca de soluções no próprio 
homem : “ Talvez aguardando um governo honesto; um vacina eficaz; um justiceiro”. Mas todos estes anseios 
já tem solução : JESUS. O problema é que poucos são os que confiam nEle.  

JESUS disse: “Se vos falei de  coisas terrestres, e não credes,  como crereis, se vos falar das 
celestiais? [João 3:12]” e diz, também : “ Quem  crê  não  é  condenado;  mas quem  näo  crê,  já  está 
condenado; porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: A luz  veio 
ao  mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más.  Porque 
todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e  näo vem para a luz, para que as suas obras näo sejam 
reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a  fim  de  que  seja manifesto que as suas 
obras são feitas em Deus.” [ João 3:18-21]. A MORTE é resultado do pecado que foi injetado no homem pela 
desobediência; a VIDA é conquistada somente no olhar para JESUS, pela obediência à Palavra de Deus. 

 

  

LEMBRE-SE, você tem a escolha : VIDA ou MORTE 

 

 



 

 

ROMANOS: 5:8,19  Mas Deus dá prova do seu amor  para   conosco,  em  que,  quando  éramos ainda pecadores, Cristo 

morreu por nós.  Porque, assim como pela  desobediência de  um  só  homem  muitos  foram constituídos pecadores, assim  

também   pela   obediência   de   um  muitos serão constituídos justos. 

 

 

 

 

A diferença entre desobediência e obediência é caracterizada pela atitude do indivíduo 
para com o pecado.           [Donald Grey] 
 


