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Ao considerar o que o homem é capaz de fazer a si 
e ao seu próximo, �ca muito difícil acreditar que 
somos a imagem e semelhança de Deus, mas 
precisamos entender que essa imagem foi distorcida 
pela queda, relatada em Gênesis 3, o homem resolve 
ser como seu Criador e tomar o lugar de quem o criou. 
Assim acaba se envolvendo em todo tipo de confusão, 
Rm1.28 E, por haverem desprezado o 
conhecimento de Deus, o próprio Deus os 
entregou a uma disposição mental reprovável, 
para praticarem coisas inconvenientes.

Mas, graças ao nosso Deus, sempre há um, “mas”, 
assim o rumo da nossa história pôde ser transformado, 
2Co5.17 E, assim, se alguém está em Cristo, é nova 
criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se 
�zeram nova. Somos, em Jesus uma nova criatura, 
tendo o potencial para ser imitadores de Cristo, 
1Co11.1. Graças a obra redentora de Jesus Cristo na 
cruz pudemos ser resgatados da ruína, sendo 
transformados em uma nova criatura, novo indivíduo.

Passamos a ser um novo povo, 1Pd2.9 Vós, 
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação 
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a 
�m de proclamardes as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.

Assim, quem eu sou não é de�nido pelo que 
fazemos, ou simplesmente por nossa genética, ou 
pelo que os outros dizem sobre nós, mas sim por quem 
somos em Deus. Assim como um �lho de Deus, ser 
uma nova criatura deve nós de�nir.

Essa é uma das grandes perguntas da humanidade, 
junto com: “De onde vim? ” “Para onde vou? ” 

Você já parou para considerar essas perguntas? Vou 
explorar apenas uma delas, “quem eu sou? ”

Segundo a sociedade, o ser humano se resume a um 
mero representante do reino animal, essa concepção é 
bem desenvolvida no campo da psicologia behaviorista 
(ou modi�cação do comportamento, ou terapia do 
comportamento, o homem é apenas um animal, 
orientado fatalmente por genes e cromossomos, o qual 
pode ser ensinado e amansado por métodos, que 
envolve recompensa e castigo). Bem, se sou um animal, 
posso dar vazão aos meus instintos e tudo bem. Outra 
de�nição é que nós seres humanos somos máquinas, 
essa é uma perspectiva em que o ser humano é de�nido 
pelo que produz, ou pelo que é capaz de fazer. Assim, se 
não posso produzir, logo serei descartado.

Creio que as de�nições acima, não representam o 
ser humano. Somos muito mais que um aglomerado 
de cromossomos ou um mero robô. As Escrituras 
apresentam o que realmente somos, Gn 1.27Criou 
Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus 
o criou; homem e mulher os criou. Criados por 
Deus a sua imagem e semelhança, temos intelecto, 
faculdades morais e nos socializamos. Além disso, o 
Senhor se importa com cada um de nós, Jó 7:17 Que 
é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas 
nele o teu cuidado. Somos estimados, considerados 
pelo Senhor e Ele mesmo desprende de Seu cuidado 
sobre nós. Sl 8:4  que é o homem, que dele te 
lembres E o �lho do homem, que o visites? O 
Senhor lembra, ou seja, não somos esquecidos e ele 
nos visita, observa e presta a atenção.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

Quem sou eu?
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AGENDA
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL*
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes*
19h30 - Ensaio do Coral*
19h30 - Musicando*

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08

Identi�que a sua oferta para
�nanceiro@igrejafonte.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos

*Férias
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