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Jesus, a Linguagem de Deus 
para o homem 
(Aula 1) 
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No princípio Deus criou  os céus e a terra. 
Era a terra sem forma e vazia; trevas 
cobriam a face do abismo e o Espírito de 
Deus se movia sobre a face das águas... 
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Disse Deus... 

Gênesis 1 

Poeta é Deus, 
Sou apenas o verso de um poema. 
Ele é palavra, eu sou o desejo de um fonema, 
Verso branco, breve 
À espera do seu tema. 
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O Prisioneiro (1967) 

"- ... Acho que, no fundo, temos mais medo às palavras do 
que às coisas que elas representam, e isso nos tem levado a 
equívocos tremendos. Pense bem, a sombra da rosa não é 
mais bela que a rosa. A sombra do bandido não é mais 
perigosa ou cruel que o próprio bandido. Na minha opinião 
(permita-me uma metáfora) as palavras são sombras das 
coisas, das pessoas, dos fatos e das ideias que representam. 
A fidelidade da sombra com relação ao seu objeto... quero 
dizer: o tamanho, a forma, a intensidade, depende da posição 
do foco de luz, isto é, o temperamento da pessoa e sua maior 
habilidade no uso da linguagem." 
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O que aconteceu com a palavra? 

A Lei traz apenas uma sombra dos benefícios que 
hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso 
ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios 
repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se 
aproximam para adorar. 

Hebreus 10:1 
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Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre 
os animais grandes de toda a terra e sobre todos os 
pequenos animais que se movem rente ao chão". 
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou. 

Genesis 1:26-27 

A palavra na criação - I 

Comunhão 
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Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! 
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todos os animais que se movem pela 
terra". 

Gênesis 1:28-29 

A palavra na criação - II 

Revelação 



28/02/2016 8 
Laércio Ribeiro 

Disse Deus: "Eis que lhes dou todas as plantas que 
nascem em toda a terra e produzem sementes, e 
todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas 
servirão de alimento para vocês. E dou todos os 
vegetais como alimento a tudo o que tem em si 
fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, 
a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se 
movem rente ao chão". E assim foi.  

Gênesis 1:28-29 

A palavra na criação - III 

Provisão 
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A palavra aplicada 

• Comunhão (Ex 33:12-19) 
• Revelação (I Sam 16:7-13 / II Sam 12:7-13) 
• Provisão (I Rs 3:4-14) 

Homem 
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 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os 
animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E 
ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus 
disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do 
jardim’? “. 

Gênesis 3:1 

A tragédia 
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Três perguntas em uma só 

"Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de 
nenhum fruto das árvores do jardim’? “. 

• Deus se intromete na sua vida sempre assim? 
 

• Deus não está escondendo nada de você? 
 

• Deus acha que você não precisa mesmo disto? 

Comunhão 

Revelação 

Provisão 
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Individualidade 

A pergunta três-em-um do Diabo mirou diretamente 
nos três propósitos primordiais da palavra na criação 
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Abel Caim 

 
 

Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está seu 
irmão Abel? " Respondeu ele: "Não sei; sou eu o 
responsável por meu irmão? “ 

Gênesis 4:9 

Postou um sacrifício 
agradável a Deus 



28/02/2016 14 
Laércio Ribeiro 

Sherry Turkle 

Pessoas 
• Trocaram conversas por conexões 
• Companhia sem as exigências de uma amizade 

Connected, but alone? 

Euforia 
Otimismo 
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Jesus, a Linguagem de Deus 
Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua 
descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a 
cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar". 

Gênesis 3:15 

No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava 
com Deus, e era Deus... Aquele que é a Palavra 
tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua 
glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio 
de graça e de verdade.  

João 1:1 e 14 


