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CRIADOS PARA SER FAMÍLIA DE DEUS
“Vejam como é grande o amor que o Pai nos
concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato
somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o
conheceu”. 1ª Carta de João,3:1.
Deus não faz laboratórios de pesquisa. Não precisa fazê-lo; é
onisciente e já sabe todas as coisas. Ele cria e materializa, ou faz
vir a ser, o produto final que vai tomando sua forma dentro do fator
tempo espaço. Por isso, na economia divina tudo já está
consumado, desde o brado de Cristo na cruz – “tetélestai!, pretérito
perfeito indicativo passivo de ‘télos’, cujo sentido indica ‘um fim
consumado de um ato adredemente planejado’ (Mateus 24:6,14);
‘uma perfeita performance’ (Romanos 10:4), e ‘um perfeito apagar
das luzes’. O que há de ser, será! E quem viver, verá!
Esse antecipado pensar do Eterno, consumado na cruz, é Seu
Reino, Sua Família – a Igreja. Essa Família de Deus, a Igreja, é
chamada de mistério que esteve oculto, através da qual a
multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, tanto ao universo
visível quanto ao invisível; vide Efésios 3:9-11.
Para fazer parte dessa família é a razão, o objetivo pelo qual
cada ser humano foi criado. Você e eu fomos formados para
fazermos parte da Família de Deus, do Reino de Deus. Deus,
adredemente se propôs, dantes da formação do Universo, criar esse
Reino, essa família com todo ser humano, criado à semelhança de
Deus, para pertencer à Sua Família, seu Reino! Portanto aquele que
está sem igreja, está fora da família de Deus; e quem está sem
família é órfão, e se encontra à deriva.
Deus quer uma família e criou-nos para sermos parte dela.
Esse é o segunda razão de ser de Deus para todo ser humano, cujas
vidas Ele planejou para fazer parte de Seu Reino dantes mesmo que
nascessem. Ao longo de toda a Bíblia há o relato de Deus
construindo essa família, esse Seu Reino, para amá-lo, honrá-lo e
reinar com Ele para sempre. Seu plano imutável sempre foi o
de nos integrar à Sua Família, trazendo-nos a Si mesmo
por meio de Jesus Cristo – Isso lhe trouxe grande prazer.

