MENSAGEM - 004
“Ele estava no princípio com Deus”

[ João 1 : 2 ]

Voltamos. Este versículo é algo simplesmente maravilhoso. Deus expressa sua imensa bondade para com a
humanidade em que Cristo se tornou homem no tempo para que no tempo o homem se tornasse eterno com Cristo.
Humanamente falando é impossível a ETERNIDADE se comunicar com o PASSAGEIRO e o IMORTAL se aproximar do
MORTAL. Deus se manifestou em Cristo tornando-se VISÍVEL e PALPÁVEL à humanidade. Pense no que aconteceu na
Palestina onde muitos corriam atrás de JESUS, viam e tocaram no Deus que antigamente só era conhecido através das
palavras registradas nas Escrituras. Aquele homem estava com Deus, no princípio, na eternidade.
O eterno veio se comunicar com a humanidade no tempo. São estas as palavras que este versículo nos
apresenta. O verbo “ESTAVA” nos leva a entender que JESUS habitava e morava com Deus na eternidade. A palavra
“PRINCÍPIO” quando direcionada para Deus nos revela que CRISTO veio da eternidade, muito antes do começo do
mundo material e da formação do homem e da mulher. Trocando em miúdos, podemos dizer que a única forma do
eterno se unir e se relacionar com o homem temporal era se tornando também homem no tempo com ele, pois na
eternidade não existe tempo. O que era impossível se fez realidade, Deus se fez homem e habitou com a humanidade.
O difícil era explicar este fenômeno para o mundo. Aquele homem chamado JESUS era o Deus revestido de pele
humana para revelar os mistérios do seu amor, mostrando o único caminho para os homens alcançarem o Reino dos
Céus.
JESUS é Deus no tempo. Ele mesmo veio ao mundo temporal para levar para consigo mesmo o homem para
habitar com ele na eternidade. O homem está perdido e não sabe de onde vem, o que está fazendo neste mundo e nem
para onde vai. JESUS veio exatamente para lhes mostrar a razão de sua existência, que ele tem um Pai celestial e que
sua morada é na eternidade. É por este motivo que as palavras
de JESUS, nos seus sermões, sempre convergia para o Reino
dos Céus onde está a Vida Eterna. Ele pregava e dizia :
“Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus”.
Podemos entender então que JESUS é o caminho que leva a
humanidade a Deus na eternidade. Foi ele quem abriu a porta
para o Céu e dele temos as Boas Novas de que podemos voltar
para o Pai. Homem nenhum tem este poder e conhece o
caminho. Por isto é que ele diz : Eu sou o Caminho, e a
Verdade, e a Vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.
Somente quem veio da eternidade sabe o caminho. JESUS
desceu do céu e é a ponte de comunicação.
Quando JESUS afirmou no capítulo 10:30, dizendo : “EU
E O PAI SOMOS UM” os judeus pegaram pedras para o matar. A reação foi imediata, consideraram que esta
declaração extinguiria e destruiria todos os sistemas religiosos da época, inclusive o judaico. O sistema religioso
escravizava as pessoas colocando-se como solução para seus problemas materiais e transcendentais, mas a vida deles
continuavam as mesmas. Por outro lado Jesus afirmava categoricamente que os sacerdotes e escribas eram como
“sepulcros caiados” onde por fora eram brancos, dando a entender que eram guias sinceros, mas por dentro eram
podres e fediam como um corpo em estado de putrefação como demonstração de sua insuficiência para livrar qualquer

que seja. As pessoas, as famílias, a sociedade e toda a humanidade estavam aprisionadas nos seus conflitos, epidemias
e catástrofes confiando e aguardando soluções em um sistema falido. Então, de repente aparece Jesus percorrendo
toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e
enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria; traziam todos os doentes , acometidos de várias
enfermidades e tormentos: endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele curava a todos. E da Galiléia, Decápolis,
Jerusalém, Judéia e dalém do Jordão numerosas multidões o seguiam. Seguiam porque encontraram em JESUS a
resposta que o sistema religioso não conseguia apresentar. Não conseguia porque o problema da humanidade é
espiritual e só se combate com as armas espirituais invisíveis em Deus.
Agora, podemos concluir porque a única esperança do mundo é JESUS. Juntando todas as ciências, com todos
os seus conhecimentos e com todos os seus equipamentos não podem resolver o problema do homem porque não se
trata somente da matéria, mas também espírito. JESUS é a ponte que liga o eterno Deus com a humanidade carente de
soluções imediata. Realmente o surgimento de Cristo na história provocou um grande alvoroço. Alvoroço porque as
pessoas passaram a por dúvida nos seus guias espirituais incapazes de resolverem seus problemas. Reconheciam que
JESUS pregava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. As suas palavras tinham efeitos e
transformavam vidas. Declarava e acontecia.
As proezas que JESUS realizou, denunciava que Deus estava com ele. O sobrenatural era a marca registrada
de seus ensinamentos. Com certeza existia uma ligação com o princípio gerador de Deus, onde foram criados os céus, a
terra e todos os exércitos espalhados no universo. Ele demonstrou autoridade quando mandou que o mar se acalmasse,
quando o barco estava sob forte tempestade. Ele ressuscitou a Lázaro como tendo poder sobre a morte e muitos outros
sinais demonstrava que seu poder não era deste mundo, mas da eternidade com Deus. Só quem está unido com Deus
tem o mesmo poder e a mesma autoridade do criador. Deus deu a JESUS todo o poder no céu e na terra.
Veja bem, pensemos juntos : “No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele
estava no princípio com Deus”. Se nós analisarmos os primeiros versículos das Escrituras, em Gênesis, onde está
escrito : “E disse Deus : Haja luz. E Houve Luz”. Estes dois textos são iguais. A Palavra que se ouviu no princípio da
criação e criou a LUZ é a mesma Palavra que se revestiu de carne, JESUS, e se ouvia ensinando nas sinagogas e
realizando milagres. A diferença é que no princípio não se enxergava com os olhos a Palavra que pronunciada fazia
existir a criação e que agora esta mesma Palavra se manifestou a mundo em forma de homem. O privilégio é que a
humanidade teve a oportunidade de olhar e tocar a Palavra da
Vida. Na carta de I João 1:1-3, está escrito : [O que era desde o
princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o
que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do
Verbo da vida (pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e
dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava
com o Pai, e a nós foi manifestada); sim, o que vimos e ouvimos,
isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho
Jesus Cristo ]. Estes versículos são bastante esclarecedores, pois
ele sintetiza tudo o estamos trabalhando desde o início desta
mensagem. Antes o mundo só conhecia JESUS como palavra
escrita e promessa, mas agora de andar com ele.
Quem no mundo se apercebeu desta realidade foram transformados. Aquele que foi tocado por JESUS jamais
foi o mesmo. Todos que foram alcançados pelo poder sobrenatural de Deus mudaram sua história, e seus pensamentos
e ações estão voltados para cumprir a vontade daquele que os livrou da morte e possibilitou suas entradas no Céus.
Céus que era impenetrável, nem tanto pela distancia mas também pelos mistérios que o envolve. JESUS veio abrir os
nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas das Escrituras Sagradas onde são reveladas os mistérios de
Deus através de JESUS. Finalizaremos esta mensagem com o versículo de Mateus 11:25-28, que diz : “ Naquele tempo
falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e
entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me
foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece
plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. JESUS veio aos homens para que eles enxergassem a Deus. Poucos são
os que discernem porque acham que podem encontrar Deus pela sabedoria deste mundo. Mas aprouve a Deus mostrar
os seus mistérios aos humildes, aos desejosos e aos que tem sede de Deus pela pregação da CRUZ que é escândalo
para os judeus e loucura para os sábios deste mundo.
Até a próxima . . .

