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DNA DO ETERNO

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do 
mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a 
terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Gênesis 
1:26-27 Quando nasce uma criança, logo começamos a observar as semelhanças com os familiares... pai, mãe, 
avo, avó, tios, primos etc... achamos que não parecemos com ninguém da nossa família, mas é só uma pessoa que 
não conhece os nossos familiares conhecê-los, e logo fala: “nossa, você é a cara do seu pai, a cara do seu irmão, 
a cara da sua mãe, etc”... E não é só aparência física, é o jeito de sorrir, comportamentos, um monte de coisas 
faz lembrar e nos assemelham com nossos familiares, seja semelhanças legais ou não. Exemplo: é quando 
ouvimos alguém dizer: “Você é ignorante como seu pai, ou você é desastrado como sua mãe”. Pouquíssimos 
casos de irmãos que não são parecidos, temos o DNA dos pais...

Com quem você se parece? De quem é o seu DNA, suas características? Vemos constantemente pessoas que 
parecem com outras pelo convívio, não são do mesmo sangue, mas se parecem por conviver. São crianças 
adotadas que parecem com os pais não biológicos por causa da convivência, amigos que andam muito juntos que 
parecem irmãos, mas não são e assim por diante.  Com quem você tem parecido, com quem você parece?

Deus te fez parecido com ele... mas com quem você tem convivido??? Você saiu ao seu pai mas pode ser que 
você tenha escolhido outro pai durante a sua vida! Jesus deu uma palavra muito dura aos religiosos da época, que 
parecia com DEUS só de palavras e não de verdade: Mateus 15:8 Este povo se aproxima de mim com a sua 
boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes achamos que temos por 
pai Deus, mas as nossas características já dizem que fomos adotados por outro pai. Se fomos feitos à imagem e 
semelhança de Deus, por que as nossas atitudes não condizem com isso? Aquele que não ama não conhece a 
Deus; porque Deus é amor. 1 João 4:8

Sabemos que Deus é amor, simples, bom, longânimo, tardio em irar-se, misericordioso, verdade, justiça e eu 
ficaria a vida inteira dando sinônimos que garantem a sua perfeição sem jamais chegar ao fim! E por que o nosso 
comportamento tem sido diferente? Não estou com isto dizendo que você é filho do diabo, estou falando que 
você é filho de Deus, mas que suas amizades podem não ser boas: 1 Coríntios 15:33 Não vos enganeis: as más 
conversações corrompem os bons costumes. Um dito popular, não é versículo,  diz:  “diga-me com quem andas 
e eu te direi quem és”, pra quem é feito a imagem e semelhança de Deus e ficar de conversinha, acusando, 
apontando as pessoas seja elas de qual religião for!  O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro 
dos tolos será destruído. Provérbios 13:20

Traduzindo: quem anda com fofoqueiro, quem anda com ladrão, quem anda com cético, as más conversações 
corrompem os bons costumes... Salmo 1:1 Tradução NVI diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho 
dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Você foi feito a cara 
do seu PAI, Você tem o DNA do Eterno... Que amizades são essas que fazem você ficar contra Ele? Não é 
aquele que mente desde sempre? João 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso 
pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. 

Quem anda com sábios ficara sábio e não perde tempo falando dos outros e sim falando de Jesus! 1 João 4:20 Se 
alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, 
como pode amar a Deus, a quem não viu? Amar é Característica primordial do DNA de DEUS... Amar quem? 
Todos! Meus irmãos, minha família, filhos... Amar cachorrinho, gatinho é simples, quero ver eu aceitar o desafio 
de amar como DEUS AMA, sem querer nada em troca! Temos que pregar o evangelho e não pregar as pessoas 
na cruz. Os evangelhos não é uma religião, é simplesmente AS BOAS NOVAS DO REINO DE DEUS! Para 
você se tornar a cada dia mais parecido com DEUS você precisa andar com Jesus!
Parecer com DEUS é um privilégio para os filhos... Aceite a Jesus e se torne de fato um filho de DEUS! 
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