MENSAGEM - 002
Considerações ...
A partir desta carta, estaremos enviando para você uma série de mensagens baseado no livro do “Evangelho de
João”. É apenas o início de uma grande caminhada. Vamos aprender um pouco sobre o Criador do Universo e o que ele
tem a dizer na sua Palavra. As Escrituras é também conhecida como a CARTA DE DEUS A HUMANIDADE. Poderíamos
ter escolhido qualquer outro livro das Escrituras, mas tínhamos de começar por um, e aprouve a Deus o livro de João. O
ideal é ter nas mãos as “ Escrituras Sagradas”, portanto se você não tiver uma, escreva-nos e teremos o maior prazer de
enviar um exemplar. Se você já tiver, mesmo sendo de outra versão, não tem problema, pois as “Escrituras” são iguais,
mesmo sendo expressada por palavras sinônimas. Nós iremos andar versículo a versículo. Vai ser muito bom, Deus está
querendo falar com você.
Finalidade do Livro : Declarar JESUS, como : O Filho de Deus
Comentário: Breve esclarecimento
O quarto evangelho declara, de forma inequívoca, a finalidade do livro: "Jesus... operou também... muitos
outros sinais... Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que
crendo, tenhais vida em seu nome" (29:30, 31).
Desde o começo (1:1-18) com sua frase culminante, "e vimos a sua glória"(vers. 14), até à confissão de Tomé, no
final, "Senhor meu, e Deus meu!" (20:28), você se sentirá impulsionado constantemente a pôr-se de joelhos. O Senhor
Jesus destaca-se como algo mais que mero homem; em realidade, mais ainda que um enviado sobrenatural ou
representante da Deidade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne.
Todavia, o povo hebreu, que esperava seu futuro redentor, necessitava de provas das afirmativas de Jesus de
que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. João apresenta essas verificações. Milagres e discursos
escolhidos de um período de vinte dias no ministério público de Jesus, ministério que durou três anos, confirmam-no
dramaticamente como o Cristo, o Filho de Deus. Oito sinais ou maravilhas revelam não só o seu poder, mas atestam sua
glória como portador divino da graça redentora. Jesus é o grande "Eu sou", a única esperança de uma raça que de outra
sorte não teria esperança alguma. A água transforma-se em vinho; os mercadores e os animais destinados aos
sacrifícios são expulsos do templo; o filho do nobre é curado à distância; o paralítico recebe cura no dia de descanso; a
multiplicação dos pães; Jesus anda sobre o mar; o cego de nascença recebe a vista; Lázaro é ressuscitado. Estes
milagres revelam quem é Jesus Cristo e o que faz. Progressivamente, João apresenta-o como Fonte da nova vida, a
Água da vida e o Pão da vida. Por fim, seus próprios inimigos retrocederam e caíram por terra ante o "Eu sou", que se
entrega voluntariamente para sofrer e morrer na cruz (18:5, 6).
Procurando resgatar o homem do pecado e do juízo, e restaurá-lo à comunhão divina e santa, o verbo eterno
faz deste mundo sua residência transitória (1:14). Em virtude de sua graça, o homem caído está capacitado para residir
em e com Deus (14:20) e, finalmente, nas mansões eternas (14:2, 3). Em sua própria pessoa Jesus cumpre o significado
das profecias e festas do Antigo Testamento. Por fim, triunfa sobre a própria morte e o túmulo, e deixa a seus seguidores
um legado extraordinário para que levem avante esta missão de misericórdia, única na história.
Deslocando-se de uma eternidade para outra, o quarto evangelho vincula o destino de judeus e gentios como
parte da criação toda à ressurreição do VERBO encarnado e crucificado.

Esta breve introdução é para que possamos ter uma visão do livro, como todo. Nós iremos andar versículo a
versículo extraindo das entrelinhas as coisas que Deus tem prometido para aqueles que o buscam e o amam.
Buscam sim, de todo o coração. [O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber a sua
aliança – Sl 25:14 ]

Nós gostaríamos de dizer para você que não importa a idade que tenha, o grau de instrução que se encontra ou
o tipo de religião que professa. Deus quer te alcançar. Quis tanto que se fez carne e habitou com os homens. É
como foi chamado : EMANUEL – Deus CONOSCO. Quando afirmamos que não importa quem seja, é porque não
existe requisito básico para ser abençoado por Deus. O que temos de ter é, o querer conhecer. Pois ninguém
conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho (JESUS) e aquele a quem ele quiser revelar Mt
11:27. E sabemos que toda a criatura tem sede do seu Criador. Você pode até não entender, mas existe em cada
um de nós um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Deus que conhece tanto esta nossa situação que a
comparou a um FIHO PRÓDIGO.
O que estamos trazendo ao seu conhecimento é uma Boa Notícia : O Evangelho. Evangelho significa : Boas
Novas. Não é uma filosofia de Vida; é Vida em abundância. Não é uma religião; é conexão com o Legislador do
Universo. “É com DEUS, Aquele que apesar de ser invisível é um espírito pessoal, perfeitamente bom que em santo
amor criou, sustenta e dirige tudo, que vamos conversar”. Lembra de Adão e Eva, quando Deus vinha falar com eles
todo o virar da tarde, no jardim do Éden; pois é assim que estamos propondo para caminhar-mos juntos, se bem que
é diferente, pois, Deus falava com eles todos os dias e nós, com estas cartas, uma vez no mês.
Portanto não é difícil entender a Palavra de Deus, procure ler junto com alguém se tiver alguma dificuldade. Os
discípulos também tiveram dificuldades para entender as parábolas e ensinamentos de Cristo, mas eles não se
intimidaram, reconheciam suas necessidades de aprender, e perguntavam a revelação a Cristo. JESUS disse que a
eles eram manifestos os mistérios do Reino dos Céus, mas aqueles que se achavam mestres não conseguiam
enxergar as maravilhas que Deus estava trazendo para a humanidade. Qualquer pergunta ou dúvida pode nos
escrever.
Está vendo esta gravura, pois é assim que vamos dar início aos nossos estudos: O VERBO QUE SE FEZ
CARNE . Imagine que palavras eram promessas; promessas que em algum ponto da história se materializou e se
cumpriu. Deus se fez homem para entrar em contato direto com eles. DEUS-HOMEM.

Nós iremos começar com o primeiro
versículo do livro de João, que diz : “ No Princípio
era O Verbo, e O Verbo estava com e o Verbo
era Deus. Como temos muito do que tratar sobre
este assunto, porque existe muito o que aprender
nessas linhas, iremos efetivamente dar o início na
próxima carta. No momento queremos que você
leia o primeiro capítulo do Evangelho de João,
para tenha uma visão maior da dimensão do
assunto e aguarde com ansiedade para juntos
desfrutarmos da Palavra de Deus.

Lembre-se : A FÉ,
vem pelo o ouvir e o
ouvir pela Palavra de
Deus.

