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Existe realmente um ser que vive em um universo espiritual que

ninguém vê? Existe um ser tão poderoso que pode fazer qualquer coisa que

Ele quer? Um ser de onde todas as coisas boas dão origem? Um ser onde não

precisa ter luz para iluminá-Lo porque Ele mesmo gera Sua própria luz? Um

ser que se tornou Pai quando Seu filho nasceu de uma mulher? Cristo fala

extensivamente de outro ser e chamou-O de Pai; Jesus mesmo conhecido na

bíblia como o Verbo, tem vivido como Deus Pai por toda eternidade.

Tudo a nosso respeito nessa vida é por causa deste ser que é o nosso

Deus Pai. Foi por causa do nosso Pai que hoje existimos. Foi por causa de

nosso Pai que Seu filho foi enviado a terra para salvar todos aqueles que se

arrependem e querem entrar na família de Deus.

Jesus mesmo fala de Seu Pai e do tamanho de poder e gloria que Ele

tem, “Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-

las da mão de meu Pai”, João 10:29.

Jesus fala mais, “... Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que eu”,

João 14:28.

“Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu

senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou”, João 13:16.

Novamente, “Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é

impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são

possíveis”, Marcos 10:27.

Jesus não deixou em segredo que o Pai é mais poderoso do que Ele.

Todas as coisas foram dadas para Jesus pelo Pai

O Pai que tem poder absoluto deu a Seu filho todo poder e gloria.

Ninguém a não ser Deus Pai tem mais poder que Jesus Cristo. Jesus já era o

Verbo e era Deus antes de vir para a terra. Mas, quando Jesus venceu Satanás e

o mundo, o Pai o deu tudo, todos os poderes e gloria do universo físico e

espiritual. Somente o Pai pode dar as coisas que existem que Ele criou a quem

Ele quiser. E Ele as deu a Seu filho Jesus...

“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu

e na terra”, Mateus 28:18.
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“Tudo por meu Pai foi entregue; e ninguém conhece quem é o Filho senão

o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar”,

Lucas 10:22.

“O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos”, João 3:35.

“E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo”, João
5:22.

E finalmente, mais uma escritura onde Jesus afirma claramente que Ele já

sabia que o Pai deu a ele todas as coisas antes mesmo Dele ser crucificado,

“Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e

que havia saído de Deus e ia para Deus”, João 13:3.

A voz de Deus Pai

Muitos que dizem que não existe um Deus separado de Jesus. Tem uma

doutrina católica que diz que Jesus: é o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, ou seja,

Jesus é um e, ao mesmo tempo, três seres – uma coisa bem complicada de se

entender.

Mas, essa doutrina da Trindade não consegue explicar como uma voz foi

falada a Jesus mostrando claramente que existe um ser, Deus Pai, que tem Sua

própria existência, separada de Jesus. Um ser individual e separado de Jesus. A

Trindade explica que todos os três são um só, mas como pode um só ser, ser

três seres ao mesmo tempo? E como pode este ser falar com Ele mesmo e lhe

chamar de filho? Sim essa doutrina da Trindade é falsa. Observe o Pai falando a

Seu filho Jesus...

“E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me

comprazo [ser feliz]”, Mateus 3:17. No batismo de Jesus, O Pai declara

claramente que Jesus é o Filho Dele. Isso obviamente, quebra a doutrina da

Trindade, pois aqui vemos, independentemente, que um ser esta falando ao

outro e lhe chamando de filho - o Pai falando ao filho. Se acontece uma

conversa de uma pessoa a outra, obviamente, tem que há haver duas pessoas –

uma falando e a outra ouvindo.

Em outro lugar, o Pai fala a aqueles que estão presentes de uma nuvem,

“E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma

voz que dizia: Este é o meu filho amado; a ele ouvi”, Marcos 9:7. Novamente,

mostrando claramente que o Pai fala para nós para ouvir o Seu filho, pois Ele

era, e é, o Seu filho amado.
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Em outra circunstância, Jesus, o filho, elevou Sua voz ao alto e conversou

com Seu Pai onde o Pai também o respondeu, “Pai, glorifica o teu nome. Então

veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei”,

João 12:28.

Jesus Cristo, o filho do Deus vivo

Jesus demonstrou claramente aos Seus apóstolos e discípulos que Ele era

o Filho de Deus. Jesus nunca escondeu esse fato. Aliás, foi o que Ele mais

falava. Que Ele veio de Deus e que iria voltar a Deus. Que ninguém conhece

Deus Pai senão o Filho. Ele falou muito de Seu Pai registrado nas escrituras.

Pedro e os apóstolos entenderam bem. Note o que Pedro disse, “E Simão

Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”, Mateus 16:16.

Não somente Pedro, mas todos os apóstolos e discípulos entendiam que Jesus

era o filho do Deus vivo – um ser independente de Jesus que vive em Sua

própria moradia no céu.

Eles tinham a consciência absoluta, sem a menor dúvida, que Cristo era, e

é o Filho do Deus vivo. Observe a confirmação novamente de Pedro falando,

“Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as

palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o

Filho do Deus vivente”, João 6:68-69.

Jesus o Deus do Antigo Testamento

No começo, Jesus estava com Deus, “No princípio era o Verbo, e o Verbo

estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas

as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez”, João 1:1-

3.

Jesus declara a Sua existência que Ele era o Deus do Antigo Testamento e

foi por causa disso que até o povo daquela época ficou com raiva Dele, “Disse-

lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, EU

SOU”, João 8:58. Jesus está falando aqui do momento em que Moisés perguntou

pelo o nome de Deus, daquele que falava com ele. A

resposta de Jesus é a confirmação do Deus que falou com

Moisés. Ele falou claramente que foi Ele que falava com

Moisés; note, “E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU.

Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me

enviou a vós”, Êxodo 3:14.
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Todas as vezes que vemos a presença de Deus no Antigo e no Novo

Testamento, é Jesus que aparece. Deus Pai aparece somente algumas vezes. Até

mesmo no livro de Jó onde mostra Deus aparecendo para ouvir de Suas

criaturas, era Jesus e não Deus Pai.

No livro de Jó está escrito, “E num dia em que os filhos de Deus vieram

apresentar-se perante o Senhor...”, Jó 1:6. Novamente, noutro dia, “E, vindo

outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o SENHOR...”,

Jó 2:1. Então vemos aqui que Deus marca dias para apresentar a todos que

querem Vê-lo. Esse “SENHOR” mencionado aqui é Jesus Cristo.

Jesus foi quem apareceu ou conversou com Abraão, Moisés, rei Davi,

Daniel, Jó e todos aqueles que conversaram com Deus descrito na bíblia.

Sim, Deus Pai tem Seu trono, “Ao que vencer lhe concederei que se

assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai

no seu trono”, Apocalipse 3:21. Mas, pelo que parece, Deus Pai não fica

andando por aí na presença de todos os seres espirituais no céu. Note, “Deus

nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o

revelou”, João 1:18.

Os demônios sabem da existência do Pai porque chamam Jesus de filho

Observe por exemplo o que a escritura fala claramente de um Deus que

não é muito visto por todos, “Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também

os demônios o crêem, e estremecem”, Tiago 2:19.

Esse Deus é Deus Pai porque Jesus sempre apareceu a todos os seres no

céu e na terra. Jesus é bem conhecido no mundo espiritual, mesmo apesar Dele

ter um corpo espiritual diferente do corpo humano que Ele teve aqui nessa

terra. Observe que os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus, “E,

quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande

voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me

atormentes”, Lucas 8:28.

E em outro lugar, “E os espíritos imundos vendo-o, prostravam-se diante

dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus”, Marcos 3:11.

Jesus e Deus Pai são Um

Quando Jesus disse que Ele está no Pai e o Pai está Nele, não significa que

Ele é os dois. Somente significa que Ele e o Pai pensam e agem da mesma

maneira, “Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As
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palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em

mim, é quem faz as obras” , João 14:10. Eles são um porque são exatamente

iguais no modo de viver.

Jesus fala a mesma coisa com aqueles que vão viver e agir da mesma

maneira que Ele viveu e agiu, “Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e

vós em mim, e eu em vós”, João 14:20. Quem são esses? “Aquele que tem os

meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama

será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele”, João 14:21.

Mas de que maneira? “Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós;

permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,

permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os

mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor”, João 15:9-10.

Filipe perguntou direto a Cristo sobre o Pai. Cristo falava tanto do Pai que

Ele queria conhecer o Pai. Observe, “Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o

que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes

conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o

Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que

eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem

faz as obras”, João 14:8-10.

O corpo espiritual de Deus

Sabemos que existe um corpo espiritual assim também com há corpos

humanos. Os seres espirituais tem também o corpo deles que tem uma forma

espiritual.

Não podemos comparar, entretanto o nosso corpo com o corpo

espiritual. Eles como sendo espíritos, não são limitados fisicamente a uma

forma – como nós somos. Eles podem se transformar a qualquer tipo de forma.

Nós não podemos. O corpo que temos é isso que temos e não temos jeito de

transformá-los.

O espírito pode ter a forma que quiser. Mas podemos afirmar como

certeza que os espíritos possuem uma forma que são a identidade deles. Note

aqui o que Deus Pai fala, “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,

conforme a nossa semelhança...”, Gênesis 1:26.

Então Deus tem uma forma, pois nós fomos criados de acordo com Sua

semelhança. No livro de Apocalipse, Jesus apareceu a João que descreveu o que

viu. Note como João descreve o corpo espiritual de Jesus, “... um semelhante ao



Lição 34

http://www.osmisteriosdedeus.com 7

Filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos

peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã

branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo; E os seus pés,

semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha,

e a sua voz como a voz de muitas águas... e da sua boca saía uma aguda

espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol, quando na sua força

resplandece”, Apocalipse 1:13-16.

As escrituras mostram que o corpo de Jesus é semelhante ao nosso. Ele

tem rosto, boca, cabelo, e pés – exatamente do jeito que Deus Pai falou a Jesus

em Gênesis 1:26. Sim, somos semelhantes a Deus em aparência. Somos

semelhantes a Ele no Seu corpo espiritual.

A bíblia não descreve o corpo espiritual de Deus Pai, mas com certeza e

semelhante ao Seu filho e que é semelhando a nós humanos.

O nosso Deus é misericórdia

Nós, humanos, amamos misericórdia. Nós perdoamos os nossos filhos e

pessoas que amamos. Sentimos até bem quando fazemos isso. As pessoas

mais difíceis, mais duras, mas sem sentimento, que fazem barbaridades com

todos, eles também tem a capacidade de perdoar seus filhos e pessoas que eles

amam. Quanto mais então é o nosso Deus Pai e Seu Filho?

Não é que Deus tem misericórdia. Ele é a própria misericórdia. É por

causa Dele que misericórdia existe e se tornou uma palavra. Sem Ele, não

saberíamos o que realmente é misericórdia.

“Piedoso e benigno é o Senhor,

sofredor e de grande misericórdia”,

Salmos 145:8.

“Cheguemos, pois, com confiança

ao trono da graça, para que possamos

alcançar misericórdia e achar graça, a

fim de sermos ajudados em tempo

oportuno”, Hebreus 4:16.

Qual o humano que tem esse tipo de graça e misericórdia? Nem sabemos

o que é isso. Poderemos até pensar que temos este tipo de misericórdia, mas

quando enfrentamos um inimigo, essa misericórdia que pensamos que temos,
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desaparece. Pois é muito difícil amar e oferecer misericórdia aos nossos

inimigos.

Isso é exatamente o que Deus faz. Não somente Ele tem misericórdia com

os inimigos Dele, mas Ele ainda protege a abençoa as gerações dos Seus

inimigos. Imagina isso? O nosso Deus mesmo com o inimigo, ainda tem

misericórdia aos seus filhos e filhos dos filhos. Observe...

“Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus,

sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, até a terceira e

quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos

que me amam e aos que guardam os meus mandamentos”, Êxodo 20:5-6.

Sim, quem consegue entender isso! Misericórdia e amor puro que nós

humanos não conseguimos entender. Não é atoa que o próprio filho Jesus falou

dessa maneira quando estava aqui na terra, “Mas a vós, que isto ouvis, digo:

Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam”, Lucas 6:27.

Novamente, “Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem

nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo;

porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.

Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso”, Lucas

6:35-36.

“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos

inimigos, bendizei os que vos maldizem,

fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos

que vos maltratam e vos perseguem; para

que sejais filhos do vosso Pai que está nos

céus; Porque faz que o seu sol se levante

sobre maus e bons, e a chuva desça sobre

justos e injustos”, Mateus 5:44-45.

Temos um Deus organizado e não de baderna

O nosso Deus é um Deus organizado. Ele planeja as coisas. Ele não gosta

de baderna e desorganização. As coisas com Deus são feitas em ordem. Tudo

muito bem esclarecido e em harmonia. Ele vive num mundo onde não há

bagunça. Ele vive num mundo não caótico, confuso e desordenado.

Não sei se percebeu os estados das estrelas no universo. Olha os planetas

e que estado destrutivos, árido e sem vida eles contém. Isso não veio de Deus.
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Estude neste blog a guerra que Satanás travou no céu e Deus manteve a

destruição que Ele causou para aprendizado para nós.

O apóstolo Paulo disse, “Mas faça-se tudo decentemente e com ordem”, 1

Coríntios 14:40.

O nosso Deus não precisa jurar

Quem de nós não temos jurado em nossas vidas? Quando uma pessoa

quer ter a certeza que a outra está falando a verdade, geralmente falamos “você

jura?”. Nós não somente tempos perguntado isso como também temos falado,

“juro”.

Não é assim com Deus. A palavra Dele é certeza. Deus é a verdade.

Novamente, não é que Ele fala a verdade, Ele é a própria verdade. Ele é a origem

da verdade. Ele deu o significado da palavra verdade. Portanto, nisso temos a

certeza de que qualquer coisa que Ele fala, é simplesmente e puramente a

verdade.

O filho Dele nos encorajou a falar somente a verdade. Ele nos encorajou a

parar de jurar porque não há significado. Se a sua palavra é a pura verdade

então obviamente não há necessidade de jurar. Note o que Jesus falou, “Eu,

porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis; nem pelo céu, porque é o

trono de Deus; Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés; nem por

Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei; Nem jurarás pela tua cabeça,

porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso

falar: Sim, sim; Não, não; porque o que passa disto é de procedência maligna”,

Mateus 5:34-37.

Novamente, “Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem

pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja

sim, sim, e não, não; para que não caiais em condenação”, Tiago 5:12.

“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se

arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o

confirmaria?”, Números 23:19.

“Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,

prometeu antes dos tempos dos séculos”, Tito 1:2.

Deus criou Dias Santos
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Deus desde o início dos tempos, antes da criação física, Ele planejou a

criação de Dias Santos nos quais devem ser observados e serão observados por

toda eternidade. Esses Dias têm significados espirituais. Eles explicam em

detalhes de como Deus concretizará Seu plano de criar Sua própria família.

Estes Dias indicam de como será e quando e de que maneira ocorrerão as

etapas da criação da família de Deus. Neste estudo não entrarem em detalhes

sobre cada um destas datas santas marcada. Mas, por favor, leia o estudo das

Festas Santas para saber em detalhes destes dias santos (lição 10 a 19).

Observe as escrituras onde Deus ordena em detalhes que esses são dias de

solenidades, ou festas santas, ou dias santos, que devemos observar...

“Depois falou o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e

dize-lhes: As solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas

convocações; estas são as minhas solenidades”, Levítico 23:1-2.

“Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que

convocareis ao seu tempo determinado”, Levítico 23:4.

“Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas

convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de

alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio”, Levítico 23:37.

Não há necessidade de fazer sacrifícios hoje porque Cristo veio e morreu no

lugar desses animais para fazer expiação dos nossos pecados. Mas, os dias

santos devem mesmo assim ser observados com estudo bíblicos ou serviços ou

seja, é um dia de Deus e Deus somente deve ocupar sua mente e coração, tanto

em oração, meditação e todo o tipo de sentimento.

“Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel”,

Levítico 23:44.

“Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e

nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos

holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial

perante vosso Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus”, Números 10:10.

1. Como observar os Dias Santos?

Comentário: Os Dias marcados por Deus devem e serão observados por toda

eternidade.

Observamos esses Dias em estudos e meditação a Deus. Um dia onde

paramos de fazer nossas próprias coisas e concentramos toda, mas toda a
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nossa energia e alma em Deus. Não devemos nos distrair com coisas desse

mundo.

De qualquer maneira, os Dias Santos são de Deus e não nosso. Não os

observamos baseado no que achamos que devem ser. Esses Dias Santos são de

Deus e não nosso. Devemos observar para Deus e não para nós. Respeitem

esses dias, pois são santos para Deus, “Depois falou o SENHOR a Moisés,

dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades do Senhor, que

convocareis, serão santas convocações; estas são as minhas solenidades”,

Levítico 23:1-2.

Esses dias são: Páscoa; Festa dos Pães Ázimos; Festa de Pentecostes;

Festa de Expiação; Festa das Trombetas; Festas de Tabernáculos; Festa do

Último Dia. Estude sobre estas Festas ou Dias Santos de Deus.

“Eu sou o Senhor vosso Deus”

Deus tem em muitas escrituras faladas dessa maneira. É claro, Ele fala

isso porque Ele é o nosso Deus. Mas, sendo Ele o nosso Deus, Ele requer que O

obedecemos. Porque se Ele é o nosso Deus então nós somos aqueles que o

seguimos em amor e confiança...

“Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-

lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do

Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para

a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus

juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor

vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis; os quais,

observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor”, Levítico 18:1-5.

Da única maneira que Deus continuará a ser nosso Deus é se seguimos as

Suas leis e mandamentos e de Tudo que Ele pediu para gente. E mais, além

disso, devemos fazer as coisas que são agradáveis aos Seus olhos, “Para que

vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a

vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para

ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus”, Números 15:40-41.

Obedeça ao Senhor nosso Deus

Para termos um relacionamento em harmonia com Deus não é muito

diferente do que termos relacionamento de harmonia com nossa esposa ou

marido. Fazemos as coisas que são agradáveis a ele(a). Não fazemos coisas
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contrárias aos que amamos porque não queremos vê-los tristes. Briga só causa

angustia. Devemos fazer o impossível para fazer as coisas agradáveis a Deus

como também ao próximo.

Da mesma forma, com Deus, para termos um relacionamento com Deus

devemos fazer as coisas que Ele nos ordenou. Como podemos ter algum

relacionamento com Deus se não fazermos o que Ele nos pedi, “Olhai, pois, que

façais como vos mandou o Senhor vosso Deus; não vos desviareis, nem para a

direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o

Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na

terra que haveis de possuir”, Deuteronômio 5:32-33.

“Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o

SENHOR vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprísseis na terra a que

passais a possuir; Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus

estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho,

todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados”, Deuteronômio

6:1-2.

O filho de Deus, entretanto, falou mais do que isso. Ele foi mais adiante

do que simplesmente obedecer às leis, mandamentos, preceitos, voz e

estatutos de Deus. Jesus disse que devemos fazer as coisas que Deus gosta, “E

aquele que me enviou está comigo, O Pai não me tem deixado só, porque eu

faço sempre o que lhe agrada”, João 8:29.

Deus Pai quer ser o nosso Deus

Nós temos um Deus Pai que quer ser o nosso Deus. Ele não fica por aí

procurando desculpas para nos destruir. Ele não fica procurando pecados em

nós para que não entremos em Sua família. Ele não tem esse desejo que

somente os perfeitos serão parte de Sua família. Não, todos esses pensamentos

são carnais e não de Deus.

Seu próprio filho falou isso, “Não temais, ó pequeno rebanho, porque a

vosso Pai agradou dar-vos o reino”, Lucas 12:32.

Portanto, sabendo disso, amemos o nosso Pai. Vamos fazer as coisas

agradáveis aos olhos Dele; seguir os mandamentos Dele não em atitudes

rebeldes, mas com desejo de coração.
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Vamos amar o nosso Deus com todo o coração, todas as forças, e com

toda a alma porque Ele quer ser o nosso Deus e nós queremos ser os Seus

filhos...

“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e

em verdade”, João 4:24.

“Então clamarás, e o Senhor te responderá;

gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui”, Isaías 58:9.


