Esse é o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, do qual
São Paulo nos fala em Colossenses, capítulo 2, do versículo
2 ao 3.
Jesus Cristo é um mistério para a raça humana. E o
mistério de Jesus Cristo é que Ele é o corpo angelical de
Deus – a imagem do Deus vivente; e é também o corpo
físico de Deus que nasceu através da virgem Maria.
Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já
pisou neste planeta Terra. Toda pessoa gostaria de conhecer
a pessoa mais importante que vive no planeta Terra – ou que
tenha vivido no planeta Terra. Pois tenho uma boa notícia:
Seu Nome é: SENHOR JESUS CRISTO. E Sua história está
na Bíblia.
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Para esta ocasião, leremos em Habacuque, capítulo 2,
versículo 14, onde nos diz:
“Porque a terra se encherá do conhecimento da glória
do Senhor, como as águas cobrem o mar.”
E também leremos em Amós, capítulo 8, versículo 11,
que diz:
“Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei
fome sobre a terra; não fome de pão, nem sede de água, mas
de ouvir as palavras do Senhor.”
E em São Mateus, capítulo 4, versículo 4 (palavras de
Jesus), que diz:
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só
de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da
boca de Deus.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e nos
permita entende-la.
Nosso tema para esta ocasião, é: “COM A PALAVRA
DE DEUS SE EDUCA A ALMA.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e nos
permita entende-la.
O ser humano, sendo criado à imagem e semelhança de
Deus... Como nos diz Gênesis, capítulo 1, do versículo 26
em diante, onde diz:
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“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança...”
O único que foi criado por Deus à Sua imagem e
semelhança é o ser humano; por isso o ser humano é a coroa
da Criação.
Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser
humano é alma, espírito e corpo. A imagem de Deus é Seu
corpo angelical, Seu corpo teofânico, chamado “o Espírito
Santo”, e também chamado “o Anjo do Pacto”, o qual é
Jesus Cristo em Seu corpo angelical.
É por isso que Jesus Cristo podia dizer: “Antes que
Abraão existisse, eu sou.” [São João 8:58] E dizia: “Abraão
desejou ver o meu dia, E viu-o e se alegrou.” Dizem-lhe:
“Ainda não tens cinquenta anos, e dizes ter visto Abraão?”
Cristo lhes diz: “Antes que Abraão existisse, eu sou.”
Como era possível que um jovem carpinteiro de Nazaré, que tinha nascido em Belém da Judeia, e tinha de trinta a
trinta e três anos de idade, pudesse dizer (e estar correto em
dizer): “Antes que Abraão existisse, eu sou?”
É que Cristo em Seu corpo angelical era antes que
Abraão, e era antes que Adão também. Esse é o mistério
dessas palavras de Cristo, de São João, capítulo 8, do
versículo 56 ao 59.
Por isso São Paulo, falando sobre Cristo, em Hebreus,
capítulo 1, do versículo 1 em diante, nos diz o seguinte:
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos
nestes últimos dias pelo Filho,
A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez
também o universo.” Deus, por meio de Jesus Cristo em Seu
corpo angelical, fez o universo.
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