
Visão distorcida
Raramente paramos para questionar se entendemos Deus como Ele é. 

Acho que nos conformamos por ser impossível entendê-lo em sua completude

com mentes finitas. Mas caímos no erro de nunca confrontar nossas crenças, o que

pode nos levar a uma ideia equivocada de quem realmente Ele é. 

Assim corremos o risco de basear nossa teologia numa visão distorcida de Deus.

Indo adiante
O problema é não ir a fundo nas visões equivocadas e carregarmos isso até a

morte, muitas vezes permanecendo com uma perspectiva bem imatura por duas

razões: conhecemos a mensagem quando muito pequenos e a ideia de criança

perdura ou porque temos algumas distorções que carregamos por questões de

traumas e projetamos em Deus a educação que recebemos. 

Simples assim
Precisamos entender que muitas vezes temos esse panorama equivocado por pura

questão teológica. Em 1 Jo 3:4 e Isa 59:2 vemos que o pecado é a transgressão da

lei e que ele nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós somos o

objeto de amor de Deus e a lei é um meio, não o fim. Levamos a mesquinhez dos

nossos relacionamentos para nosso relacionamento com Deus, sendo que por

toda a Bíblia O vemos buscando pecadores que fizeram coisas contra Ele. Estes

versos mostram que os nossos pecados nos separam de Deus e  a implicação disto

é simples: o que acontece quando nos separamos de algo que nos dá vida? O que

destrói o pecador não é Deus, mas sim o próprio pecado. Podemos não perceber,

mas o modo que entendemos Deus, modifica tudo em nossa vida. Nossa visão de

quem é Deus molda nossos relacionamentos, escolhas, como agimos, pensamos,

falamos e como missionários, se não estivermos bem atentos à forma como vemos  

e entendemos a Deus, somos afetados em todas as áreas da vida e também no

ministério,
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