Capítulo 1
Altíssimo, jamais visto....
Para o completo entendimento deste assunto, antes de mais
nada, é necessária oração e humilde estudo do texto bíblico,
através da investigação, comparação e
analise, mediante
instrução da sabedoria divina, para vislumbrarmos com seria a
intenção DO ALTÍSSIMO no Velho e Novo Testamento a SEU
respeito.
O texto bíblico do Pentateuco(cinco primeiros livros bíblicos),
deixa evidente a luta DO PAI contra os inúmeros deuses criados
pelos homens, objetivando a direção dos corações daqueles que
foram criados segundo a SUA imagem e semelhança. Que ELE
nos ajude para tal missão. Vamos lá!

Os Escritos Sagrados
Quando examinamos os escritos sagrados ficamos maravilhados
com a perfeita linha de raciocínio de seus escritores. Por vezes,
podemos ser
influenciados por correntes de pensamentos
religiosos estabelecidos e por não pesquisarmos pessoalmente a
acreditarmos que o Senhor apresentado de diversas maneiras no
Velho Testamento seria Cristo. Nos surpreendemos imensamente
quando, observamos que isso não correspodente a realidade.
Observemos as palavras do discípulo João:“No princípio era o
verbo, e o Verbo estava com o ALTÍSSIMO, e o Verbo era O PAI.
Ele estava no princípio com ELE... E o Verbo se fez carne, e
habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do
unigênito do PAI, cheio de graça e de verdade.” João 1:1-2 e 14.
Esse texto pode nos dar uma idéia de dois "Deuses”, onde um
teria se feito carne e habitado conosco, uma vez que Ele afirma
que o Verbo (A Palavra) era o ALTISSIMO, ora, se era, pode ser
que não seja mais? Vejamos, verbo indica ação, ou seja, a
Palavra foi o agente ou porta-voz DO PAI; Aquele a quem O
ALTÍSSIMO usou como Seu representante direto na execução de
Seus planos.
Verificamos, assim, que a Palavra tudo criou, porém sem originar
dEla: “Havendo O PAI antigamente falado muitas vezes, e de
muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes
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últimos dias pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por
quem fez também o mundo” Heb.1:1 e 2.
Perdoe-me a comparação, mas é como se O PAI, fosse o
engenheiro projetista e seu seu Filho, o Mestre de obras. Não foi
o Engenheiro quem construiu, mas partiu DELE a idealização do
projeto.
Houve algum tempo no qual o verbo foi O ALTÍSSIMO e não é
mais, ou o verbo era O PAI ou depois de Se feito carne e osso,
como nós, continua sendo O ALTÍSSIMO?
Esse mesmo Verbo que se fez carne, em alguns momentos da
história dos patriarcas e do povo de Israel foi visto, e conversou
face-a-face com humanos. Portanto, caro amigo(a) se este Verbo
tivesse a mesma dimensão e grandiosidade do que o nome O
ALTÍSSIMO revela, ele não poderia ter sido visto.
0 próprio apóstolo João declarou, antes de encerrar o primeiro
capítulo: “ O PAI nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito,
que está no seio DELE, esse o fez conhecer”. João 1:18.
Nos textos gregos mais antigos o que encontramos é o seguinte:
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Observermos
que: μονογενης (monogenes) υιος (huios),
que
traduzido fica assim: o Filho unigênito; isto é, o único gerado do
PAI; não criado. Diante da declaração joanina: O ALTÍSSIMO
nunca foi visto.
Portanto, Cristo é retratado como o Filho dO ALTÍSSIMO, e não
propriamente O ALTÍSSIMO. Ainda que semelhante ao PAI, o
Verdadeiro ALTÍSSIMO, não teve e nem tem por pretensão ou
usurpação ser igual ao PAI.
O Messias, tinha uma dupla missão: 1) a de salvar a humanidade
(Mat.1:21; 18:11); e a de vindicar (ou resgatar) o caráter
(imagem) do PAI(Isa 48:9; Ezeq 20:9, 14, 22, 44; Sal 106:8).
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O inimigo criara uma falsa imagem DO ALTÍSSIMO. Nutrindo o
pensamento de que tudo de ruim que ocorria aos seres humanos
era algum tipo de punição que O PAI estava realizando em
sua(s)vida(s). Passando assim o PAI a ser visto como: vingativo,
punitivo e implacável e que não se importava com as criaturas
humanas, vivendo muito longe do alcance humano. Resumindo:
O ALTÍSSIMO seria severo e distante (o ALTÍSSIMO do Velho
Testamento).
O real desejo do PAI ETERNO era demonstrar genuinamente,
através de seu Filho, Sua verdadeira imagem. Por isso O Messias
foi chamado de Emanuel, como profetizou Isaías: “Portanto, o
mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que uma virgem
conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel”.
Isaías 7:9. E essa mesma profecia é repetida por ocasião do
nascimento de Cristo: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho, chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é:
Deus conosco”. Mat.1:23.
Vejamos O ALTÍSSMO se faria presente através de Seu Filho e
ELE realizaria suas obras entre aos homens por intermédio de
Seu Filho, demonstrando assim que jamais nos abandonaria. Mas
jamais Seu Filho ocuparia o lugar que sempre pertenceu
unicamente ao PAI ETERNO. Uma vez que em Seu ministério,
Cristo nunca foi chamado pelo nome de Emanuel. Foi conhecido
sim por: Cristo, Messias, Jesus, Nazareno, Galileu, mas nunca
como Emanuel.
O próprio Cristo disse acerca do PAI Está escrito nos profetas: E
serão todos ensinados pelo ALTÍSSIMO. Portanto todo aquele
que do PAI ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém O
tenha visto, senão aquele que é vindo DELE; só ele tem visto o
PAI. João 6:45-46. Nesse texto Cristo afirma que veio da parte
do PAI ETERNO e que ELE é Seu Pai.
Se ninguém viu ao PAI, se olho mortal algum O viu, logo, quando
abrimos nossa Bíblia em Gên.18:1 a 33, especialmente os vs 1 a
6, e quando lemos:
“Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de
Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do
dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis três homens de pé
em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu
encontro, e prostrou-se em terra, e disse: Meu Senhor, se agora

