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"sois deuses”
O que iremos te revelar neste estudo, para muitos soa como algo absurdo, pois vai na contramão de tudo que
ouvimos e aprendemos da religião. Devido ao fato de sempre nos apresentarem como: pecadores, indignos,
miseráveis, e tantas outras expressões pejorativas, fica difícil admitir que somos deuses, vestidos de um corpo
carnal. Mas é exatamente isto o que diz a bíblia sobre nós. Somos filhos de Deus, e um filho traz em seu DNA toda
estrutura genética de seu Pai. Desde as escrituras até o evangelho, são várias as evidências que comprovam nossa
natureza divina. Após constatá-las, tenha em mente: você não é um qualquer; você não é um farrapo humano
andando sobre esta terra necessitando da misericórdia de Deus; você é um filho, e sendo filho do criador do
universo, és também herdeiro de tudo o que ele criou. Diga em alto e bom som: EU SOU UM DEUS!!!
A primeira evidência que te mostraremos neste estudo, se
encontra no livro histórico de Deuteronômio.
Pois o SENHOR vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos
senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz
acepção de pessoas, nem aceita recompensas;
DEUTERONÔMIO. 10:17.
Já neste primeiro verso, identificamos uma importante
informação: Deus é Deus de deuses e Senhor de senhores.
Sabendo que há um só Deus e um só Senhor, quem são estes
deuses, os quais, Moisés está se referindo? Vamos a mais um
verso:
Respondeu o rei a Daniel, e disse: Certamente o vosso Deus é
Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios,
pois pudeste revelar este mistério. DANIEL. 2:47.
O profeta Daniel está repetindo a mesma expressão, citada no
livro de Deuteronômio. Aqui ambos os versos estão se referindo
a nós, os seus filhos. Sigamos aclarando este lindo mistério:
Estando certo dia Jesus a debater com os judeus, ele afirma ser
o próprio Deus, e alguns pegam pedras para apedrejá-lo. E Ele
então, os interpela:
Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse:
Sois deuses? JOÃO. 10:34.
Jesus utiliza a lei, as escrituras (O Salmo 82:6), para confrontálos.
Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo.
SALMOS. 82:6.
Depois de ver e constatar tantas evidências a teu respeito, a
única coisa que te rogamos é que não te conheças mais em
carne. Te veja como um deus.
Você é um abençoado!!!

Deus está na
congregação dos
poderosos; julga no
meio dos deuses.
SALMOS. 82:1.

IDENTIFIQUE NAS LINHAS TRACEJADAS ONDE ESTÃO ESCRITOS OS VERSOS
ABAIXO.
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