
 
 
"Uma pessoa que não crê em Cristo, O Filho de Deus, também não pode ter 
Deus O Pai. Mas aquele que tem Cristo, O Filho de Deus, tem [também] Deus 
O Pai". I João 2.23 Viva 
 
I Carta de João (Verdadeiro relacionamento!) 
 
Imagine uma equipe de colaboradores de uma indústria cujo produto é muito 
aceito e consumido no mundo todo. Alguns deles são: representantes, 
assistentes de vendas, assistentes técnicos, telefonista, e outros. Basicamente 
são esses os que representam a Empresa fornecedora e que vão ao encontro 
dos supostos clientes. Alguns clientes recebem muito bem e analisam as 
propostas deste fornecedor, mas alguns outros não querem nem mesmo 
recebê-los. Estes últimos "supostos clientes" não se sentem seguros com 
esses profissionais, ou não têm o menor interesse pelo "produto", ou não 
gostam mesmo é da empresa. Bem, são diversas as possibilidades!  
 
Um comportamento muito estranho é quando os "clientes" desejam muito o 
produto, mas não querem e nem fazer questão alguma de qualquer 
relacionamento com a empresa fornecedora. Num mundo capitalista como o 
nosso, acredito que o fornecedor também não faz questão do relacionamento, 
mas ainda assim chama o "sujeito" de cliente. Pela lógica não seria possível 
desvincular produto de fornecedor, entre esses existem uma estreita relação. O 
que você acha? Para você também o fornecedor não importa, mas sim o 
produto? 
 
No dia-a-dia o que vemos constantemente são jogos de interesses, mas vejo 
que algo semelhante acontece no relacionamento com Deus. Sim, porque se 
você não reconhece que Jesus é o Filho Unigênito de Deus, que veio ao 
mundo para pagar o "seu" (e o meu) pecado, como você espera efetivar uma 
aliança com Deus? "Quero o Produto (bênção), mas não dou a mínima para o 
Fornecedor (o Filho) dessa bênção". No mínimo estranho, não é? 
 
A afirmação: "quem tem o Filho tem o Pai", indica (numa forma simples) que 
Ele, Jesus Cristo, é Aquele que tem autoridade para nos reconciliar com Deus. 
Ele, Cristo, é o "Caminho a Verdade e a Vida", assim: "ninguém vem ao Pai 
senão por Mim" (João 14.6).  
 
O que você deseja hoje é uma expectativa motivada pela possibilidade da 
bênção ou pelo relacionamento com Aquele que é Soberano? Verifique, talvez 
você ainda não entendeu o significado de "graça". Quem não tem o Filho não 
tem o Pai, assim: "Eis que estou [Jesus Cristo] a porta e bato. Se alguém ouvir 
a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 
comigo" (Apocalipse 3.20). Pense nisto. 
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