
A bíblia ensina que há um Deus pai, uma deusa mãe e um Deus filho?

“E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede,
venha; e quem quiser, tome de graça da água da vida.” Apocalipse 22:17

A bíblia é clara ao nos mostrar que Pai, Filho e Espírito Santo, compõem a divindade.
Mas há aqueles que crêem que há uma deusa mãe. Alguns usam esse texto de
apocalipse como base para isso. Estaria a bíblia nos ensinando que há uma deusa
mãe?

Primeiramente devemos analisar o contexto desse texto de apocalipse.  O livro do
apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos e possui uma linguagem
predominantemente simbólica. Como o Império Romano perseguia os Cristãos,
sabiamente Deus inspirou seu profeta para escrever o livro de forma simbólica, para
que Roma não entendesse a mensagem ali escrita.

Ao mencionar noiva nesse texto, a palavra de Deus não está se referindo a uma
mulher literal, mas refere-se tão somente a igreja de Deus ou ao Reino de Deus. Em
outros textos observamos isso. Veja:

“Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio o salvador do corpo” Efésios 5:23

“Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas
lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.” Mateus 25:1

O livro do apocalipse possui diversos símbolos e não apenas esse. Veja alguns
exemplos:

“Vi emergir do mar uma besta” apocalipse 13:1

Estaria o profeta dizendo que um terrível animal estaria surgindo do mar? Claro que
não. A própria bíblia explica. Em profecias, animais são símbolos de Reis ou Reinos,
veja em Daniel 7:17,23 e águas simbolizam povos, multidões. Veja em apocalipse
17:15. João, portanto, está dizendo que viu surgir do meio dos povos um reino. Ao
estudarmos todo o contexto, percebemos que trata-se de Roma.

Em outros textos do apocalipse encontramos a relação entre mulher e igreja. No
capitulo 12 ao mencionar a mulher revestida de luz, fica clara a referencia a igreja de
Deus e no capitulo 17, a meretriz mencionada refere-se a igreja romana.

O texto de apocalipse 22 que diz: “o Espírito e a noiva dizem: Vem” não refere-se a
uma mulher literal, mas ao reino de Deus, que será estabelecido após o período
milenial a contar da volta de Cristo. Note que esse texto vem logo após a descida da
cidade santa, a Nova Jerusalém, descrita no capitulo anterior
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