
 

 

 

 

 
MENSAGEM - 005 

 
 

 

“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez” [Jo 1:3] 
 

 
Estamos de volta. 
Antes de iniciar, faça uma leitura nas mensagens anteriores. 
A passagem acima nos comunica QUEM formou e deu origem ao mundo material. Jesus CRISTO, além de está 

no “Princípio com Deus”, foi também por meio dEle que foi criado tudo o que existe hoje, inclusive você. Deus quer nos 
informar e revelar que só QUEM  consegue restaurar, concertar e reestruturar algo que foi danificado é seu construtor. A 
humanidade caiu em pecado e foi contaminada pelo pecado, ficando condenada a morte [Rm6:23]. Agora precisa 
urgentemente de ser restaurada e levantada. A única pessoa capaz e eficaz para realizar esta obra é CRISTO. CRISTO 
projetou e construiu todas as coisas. Sabe onde está o alicerce do mundo. 

Em Hebreus 11:3, diz : “Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus; de modo que 
o visível não foi feito daquilo que se vê”. Notoriamente  percebemos que aquela voz que saia de Deus quando criava o 
Universo era o VERBO de Deus : CRISTO. Sabiamente Deus o enviou a terra para tratar de um problema que ele sabia 
muito bem resolver, pois foi ele quem deu a existência ao HOMEM.  

Atualmente existem muitos caminhos que se apresentam como solução, mas todas elas tem origem no homem. 
Como pode um homem mortal apresentar saídas para a humanidade uma vez que ele mesmo não sabe como eliminar a 
morte. A inclusão desta informação, neste Evangelho, é de extrema importância, pois ela apresenta o único, CRISTO, 
que fez o céu e a terra e tem condições de executar o plano de RESTAURAÇÃO da humanidade. Nada mais coerente 
de colocar nas mãos do construtor a obra com defeito para solucionar o problema. Não existe homem na face da terra, 
instituição ou força capaz de ajudar o homem e foi por esta incapacidade do mundo que Deus enviou CRISTO, como 
conhecedor da estrutura humana para dar a resposta aos anseios dos conflitos da humanidade. O homem está com 
problemas; CRISTO é a solução.  

O livro de João inicia o livro da seguinte forma : “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus”. Nós já estudamos sobre este texto, mas vamos relembrar um fato importante:  

 

- Quando Deus foi criar os PLANETAS, o que ele usou ?  
Resposta : A Palavra  
– Observe => [E DISSE Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação . . . ];  

- Quando Deus foi criar os SERES VIVENTES, o que ele usou ?  
Resposta : A Palavra  
- Observe [E DISSE Deus: Produza a terra seres viventes segundo as suas espécies: animais domésticos, répteis, e 

animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi.] e,  

- Quando Deus foi gerar o homem ele usou o que?  
Resposta : A Palavra  
– Observe [E DISSE Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele  . ..]  
 
 



A expressão DISSE, está presente na criação como VERBO de ação como forma de DECLARAÇÃO para vir 
aparecer a existência todas as coisas de onde partiu o desejo de realizar. Exemplo : Deus quis fazer os PLANETAS, 
então a PALAVRA saiu dEle e não voltou vazia, mas realizou o propósito pela qual ela foi enviada e, apareceu os 
PLANETAS.  
 O que estamos querendo trazer a memória é que a expressão „PALAVRA‟ é igual a „VERBO‟. CRISTO é o 
VERBO que se fez carne. Então quando Deus falava era JESUS CRISTO quem saia e fazia as coisas vir a existir. Agora 
veja como fica mais fácil entender: O HOMEM foi feito pela PALAVRA de Deus, quando DISSE : Façamos o HOMEM  a 
nossa imagem e semelhança. O HOMEM hoje está com problemas e condenado a morte e, diante deste contexto, Deus 
envia novamente sua PALAVRA para recriá-lo. Não necessariamente tê-lo que destruir, mas fazê-lo novamente a partir 
da reconstrução de seu espírito. CRISTO foi enviado do céu, da parte de Deus para recriar o HOMEM nEle, como SER 
perfeito, a partir do modelo. 
   

At 4.12 , está escrito : “E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, 
dado entre os homens, em que devamos ser [salvos]”. Este registro é referente a um discurso feito por Pedro e João 
diante de um milagre a entrada da porta formosa, no templo. Eles estavam declarando ao público que aquela operação 
foi realizado por Jesus CRISTO e não por eles. CRISTO foi quem concertou a estrutura daquele aleijado e devolveu sua 
saúde. O homem foi gerado pela Palavra de Deus e só a Palavra pode ou tem poder de recuperar algo que foi 
danificado. A ALMA do homem está manchada por causa do pecado e, está sob juramento da lei, estando condenado a 
morte. CRISTO derramou seu SANGUE para purificar nossa ALMA manchada. CRISTO sabia que o SANGUE é a VIDA 
da CARNE e, por esta razão se ofereceu como sacrifício para nos resgatar da maldição da lei que exige morte para o 
pecador.  

 
Vamos fazer uma simples aplicação. Se você chama um “Engenheiro Civil” para projetar e planejar a construção 

de sua casa e, depois de construída se verificar que possui uma rachadura em uma das paredes, a quem você escolhe 
para analisar a sua obra ? (1) Padeiro – (2) Mecânico – (3) Bombeiro ou (4) Engenheiro Civil. É claro que vai optar para 
aquele que planejou a casa, (4) Engenheiro Civil. Só ele sabe onde encontrar a solução, pois foi ele quem 
projetou. A situação do homem é bastante semelhante. Ele foi examinado pelas Escrituras Sagradas e o 

resultado é “Condenado a Morte”. A humanidade está desesperada porque 
entrou em processo de morte e ninguém consegue parar as guerras, os 
conflitos, as doenças e moléstias dentre o povo. Estes sinais são provas 
de que a casa está ruindo. O homem está morrendo. O diagnóstico está 
correto : A morte está logo a frente. A quem iremos pedir socorro senão 
aquele que foi enviado por Deus, que foi ele quem construiu o SER 

humano e está habilitado a resolver o problema. É por esta causa que o 
tema central dos ensinos de CRISTO é “Vida Eterna”. Para quem está 
condenado a morte, JESUS oferece a Vida Eterna. 

CRISTO foi enviado exatamente com este propósito : SALVAR O 
HOMEM. Veio para recriá-lo a sua imagem, como SER perfeito. A sua 

MISSÃO é fazer o HOMEM nascer de Novo, através da mesma 
PALAVRA que o gerou. CRISTO é o VERBO [Palavra] que faz 
tudo NOVO. CRISTO é a VOZ de Deus que desceu do céu para 
restaurar o HOMEM, e a todos quantos recebem esta PALAVRA 
não retorna para Deus vazia, mas realiza o desejo pela qual foi 
enviada.  

Finalizaremos esta mensagem dizendo que CRISTO 
voltou para o Pai. Os seus ensinamentos não foram em vão, 
porque multidões o aceitaram e foram transformados. JESUS 
prometeu voltar e levar para o Pai, todos quantos o esperam e o 
aguardam. Estão guardados pela promessa que fez que seriam 
ressuscitados quando voltasse outra vez para os levarem para si 
mesmo. A ressurreição é a prova de seu poder sobre a morte. A 
morte foi tragada pela vitória de CRISTO na cruz do Calvário. 
Quem aceitar ser reconstruído por CRISTO, tem a certeza que 
sua casa será restaurada pelo criador do universo e do próprio 
HOMEM.  

 
 
 

Até a próxima . . . 


