
 

 

 

 

 

  MENSAGEM - 006 
 

 
 

“A Vida estava nele, e a Vida era a LUZ dos homens”    [ Jo 1 : 4 ] 
 

 

 
 Muito bem, estamos outra vez aqui. Espero que tenha lido as mensagens anteriores. 
 É com grande satisfação que estamos indo até você para comunicar verdades eternas. Eternas porque não é 
obra de Moisés, Isaías, Pedro ou João mas reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos contentes em falar do 
Criador do Universo. Criador que tem olhado para humanidade e procurado atingir com sua misericórdia, na pessoa de 
seu Filho Jesus Cristo. 
 Nós aprendemos no versículo anterior que “todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez”. Jesus é antes de tudo e de todos. Se existe alguém que tem a verdade de todas as coisas, Jesus é 
esta pessoa. Quando você estava sendo gerado no ventre de sua mãe, Jesus estava lá produzindo as células que iriam 
formar o seu corpo. Você, hoje está vivo porque Deus, em Cristo, te formou e preservou até agora. Como está escrito: [ 
Não se vendem dois pardais por um centavo, e nenhum deles cairá em terra sem a permissão de Deus – Mt 10.29 ]. 
Deus tem algo para você e, cremos que é por isto que está lendo esta mensagem.  
 O Versículo acima está carregado de significado. Pesquisando num dicionário, tanto o verbo “ESTAVA”, como 
“ERA” é igual ao verbo “É”. Então, se substituirmos no versículo estes verbos por “É”, ficaria assim “A Vida é Jesus – 
A Vida é a Luz dos homens. Olhando de outra maneira, substituindo o verbo “É”, como acontece nas ciências exatas, 
pelo sinal de “=”, temos :  
 

 VIDA = JESUS  | 

 VIDA = LUZ  | então... VIDA = JESUS = LUZ 

 JESUS = LUZ  | 
  

Veja bem, é de extrema importância que possamos enxergar esta passagem por vários ângulos. Está vida da 
qual Jesus é a LUZ gera e implanta nas pessoas a VIDA ETERNA. A questão é : Como está LUZ pode realizar e com 
que poder pode fazer acontecer este prodígio ? É necessário que venhamos separar as VIDAS. A VIDA que é Jesus não 
é uma vida biológica que faz as células, os rins, o coração, os olhos, os pulmões, o fígado ter uma duração prolongada; 
mas é a vida transcendente e imanente onde o espírito do homem se une com o Espírito do Criador, tornando um só 
ESPÍRITO com Ele.  

O texto mostra exatamente que JESUS = LUZ = VIDA e que esta VIDA que JESUS quer instalar na humanidade 
é ESPIRITUAL e não CARNAL. O problema da humanidade é espiritual e não material. Se a vida biológica do homem 
fosse prolongada não resolveria o vazio existencial de seu conflito, de sua angústia, de seu desespero, de sua luta, de 
seu ódio e de sua incansável busca de descanso onde reina a PAZ. Sabemos que na terra, este lugar não existe.  

Não temos como esconder e fugir deste ato de desespero nosso a procura da tão chamada FELICIDADE. Onde 
está ela ?  Muitos de nós esperamos até a aposentadoria para tentar encontrar. É o paraíso imaginário que todos ouvem 
falar, mas que ninguém está completamente satisfeito com coisa alguma. Pensamos que achamos, mas constatamos 
que estamos ainda mais distante dela. O que na verdade existe no íntimo de cada um de nós é a pulsão e um 
sentimento para morte e uma angústia provocado por este sentimento que não compreendemos, o que nos faz fugir dela 



para um lugar criado pela humanidade chamada felicidade. Esse lugar existe, e está dentro de cada um de nós e JESUS 
é o único que pode concedê-la. Como? Continue lendo. 

A humanidade tem investido bilhões e bilhões de dólares em entretenimentos. São parques de diversões, 
parques aquáticos, parques de animais, shopping´s, cinemas, pacotes turísticos, shows e tantos outros que não se pode 
contar. Por que de tudo isto? Para tentar aplacar o desespero e amenizar a angústia de uma vida sem sentido. Um 
coração que pulsa com seus movimentos, mas vai parar e está destinado a morte 
porque o seu dono não sabe para onde está indo. Todos procuram um lugar de 
PAZ. Se esforçam para ganhar na sorte grandes somas de dinheiro; buscam 
empregos com altos salários; querem ser empresários tudo, para comprar um 
momento de prazer, uma situação de conforto ou quem sabe uma ilha da fantasia. 
Mas as estatísticas nos mostram uma triste realidade e apontam que os índices 
de mortes e doenças psíquicas estão concentrados nos países mais ricos. O que 
isto significa? Significa que quando parecem que encontraram a felicidade aí 
percebem que estão ainda mais distantes dela. E a comprovação de tudo o que 
estamos falando é o enorme mercado do mundo das drogas. Por que as pessoas 
se lançam no mundo das drogas e vendem tudo o que tem por um pouco de 
material que lhes faz experimentar momentos de prazer? Porque andam em 
buscam do paraíso e este mundo não tem mais graça e sentido. É o vazio. 

O que podemos concluir com tudo isto é que existe uma VIDA que não é a 
biológica, que JESUS veio implantar no coração da humanidade. Mas, por que a 
grande maioria não enxerga JESUS? porque a sua LUZ é projetado para dentro 
de nós e não para fora. JESUS é a experiência sobrenatural que Deus presenteou a humanidade para conceder uma 
VIDA ABUNDANTE. Como está escrito : Jo 6.63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras 
que eu vos tenho dito são espírito e são vida. JESUS é a resposta aos anseios, desejos e sonhos. 

Quando esta VIDA que é JESUS é igualada à LUZ verdadeira, é porque esta LUZ é diferente da luz do dia 
projetada pelo Sol. O Sol alumia o exterior e JESUS o interior. JESUS como LUZ penetra no mais íntimo do ser humano 
de tal maneira que é capaz de distinguir e separar a alma do espírito, fazendo-nos compreender os pensamentos e 
intenções do coração revelando realmente qual a nossa situação. Ë JESUS quem nos examina e juntamente com o 
nosso entendimento nos faz concluir que estamos perdidos se não aceitarmos sua proposta. Proposta de conceder a 
sua VIDA para que possamos alcançar o PARAÍSO CELESTIAL. Jesus disse : Jo 14.27 Deixo-vos a paz, a minha paz 
vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A dor do homem 
fez Deus enviar JESUS para nos libertar de nossas dores. Rejeitar este plano é rejeitar a VIDA de Deus. 

O problema não está no mundo exterior, mas dentro de cada um de nós. O pecado é o causador de toda está 
ânsia de morte. Se a alma está doente, o espírito está paralisado e sem vida. A LUZ de JESUS tem o poder de alumiar o 
coração do ser humano revelando que a sua doença, a sua DOR é proveniente de uma força chamada PECADO. 
JESUS é o único médico capacitado com poder maior para arrancar o mal e lhes DOAR a VIDA ETERNA. O Ser fica 
liberto, livre para viver. O espírito se une ao Criador. O coração restabelece a normalidade. A PAZ de Cristo passa a 
Reinar. O doente volta a sorrir; sua dor transforma-se em alegria.  

O paraíso existe e só JESUS pode levar ao seu endereço.  

 
 

Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; e como podemos saber o [caminho]? 
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o [caminho], e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
             Jo 14.5-6 

 
 
 

Até a próxima . . . 


