
Quem é Jesus? 
( XIII ) 

Jesus o Leão, Meu Rei Eterno, 

Devo-Lhe Obediência Absoluta 
( XIII ) 

 Quem é Este, Que Até os Ventos e o 

Mar Lhe Obedecem? 
( XIII ) 

Mas Jesus Disse a Eles: Por Que Estais Com 

Tanto Medo, Homens de Pequena Fé? E, 

Levantando-se, Repreendeu os Ventos e o 

Mar, e Houve Plena Calmaria! 
 ( IV ) 

 
 

Jesus o Leão, Meu Rei Eterno, Devo-Lhe 

Obediência Absoluta. Sendo Jesus o Rei do 

Meu Coração, Creio, Confio e Obedeço a Ele 

de Todo o Meu Coração!  
 

Assim Se Expressou C.H.Spurgeon: “Fé e 

obediência estão juntas no mesmo pacote. Aquele que 

obedece a Deus, confia nEle; aquele que confia em Deus, 

também Lhe obedece.” 

 

Quanto Mais Obedeço a Jesus Cristo, Mais Nele 

Confio, e Quanto Mais Nele Confio, Mais Obedeço! 
 

Experimente amado, entrar neste Maravilhoso Círculo 

“⭕️” Virtuoso: Quanto menos entendo com a mente, e 

mais compreendo com o coração, mais e mais Vitórias 

obtenho, porque o SENHOR passa a trabalhar em meu favor! 

Confira com a Palavra: 
 

Isaías 64:4: “Porque desde a antiguidade não se 

ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se 

viu Deus além de Ti, que trabalha para aquele que nEle 

espera.” 
 

No entanto, é a maldita soberba humana que sempre 

quer entender antes de obedecer. E isto Causa-lhes grandes 

sofrimentos desnecessários! Não há como escapar dos 

Princípios Divinos: 
 

Provérbios 16:18: “A soberba precede a ruína, e a 

altivez do espírito, precede a queda.” 

 

Quem é Este, Que Até os Ventos e o 

Mar Lhe Obedecem? (XIII): Mateus 8:23-27: 

“Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. 

24.De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, 

de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, 

contudo, dormia. 25. Então, seus discípulos vieram 

despertá-lo, clamando: SENHOR, salva-nos! Vamos todos 

perecer!  26. Mas Jesus disse a eles: Por que estais com 

tanto medo, homens de pequena fé? E, levantando-se, 

repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria.  

27.Então, os homens maravilhados, exclamaram: Quem é 

este que até os ventos e o mar lhe obedecem?” 

 

Observemos Com Muita Atenção o Que Jesus Disse 

Para os Seus Discípulos: “Mas Jesus Disse a 

Eles: Por Que Estais Com Tanto Medo, 

Homens de Pequena Fé? E, Levantando-se, 

Repreendeu os Ventos e o Mar, e Houve 

Plena Calmaria.” 

 

Jesus sabe perfeitamente quando e quem o está 

amando com todo o seu ser. Para esses Jesus se levanta 
com todo o Seu Poder para defendê-lo, e lhes patrocina uma 

Plena Paz! Observe como a Palavra nos orienta a este 

respeito: 

Salmo 145:17-21: “Justo é o SENHOR em todos os 

Seus Caminhos, e Benigno em todas as Suas Obras. 

18.Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos 

os que o invocam em verdade.19. Ele cumpre o desejo dos 

que o temem; ouve o seu clamor, e os salva. 20.O SENHOR 

preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios Ele os 

destrói. 21.Publique a minha boca o louvor do SENHOR; e 

bendiga toda a carne o Seu Santo Nome para todo o 

sempre.” 
 

Há três observações a fazer, quanto à esta Paz que 

Jesus nos oferece, conforme se vê na Sua Palavra: 
 

João 14:27: “Deixo-vos a Paz, a Minha Paz vos 

dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o 

vosso coração, nem se atemorize.” 
 

Primeiro: Jesus é o Fornecedor Exclusivo desta 

Paz. Ninguém tem algo igual, nem parecido! 
 

Segundo: O mundo tenta imitá-la de muitas 

maneiras, mas tudo é falsa propaganda; é fake! 
 

Terceiro: Esta Verdadeira Paz de Jesus, quando 

toma conta do nosso coração, extermina, anula, todo medo 

que antes assaltava as nossas almas! 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Tu SENHOR guardarás e conservarás, em Perfeita Paz 

aquele cujo propósito está alicerçado em Ti, porquanto 

deposita em Ti toda a sua confiança!  
(Isaías 26:3) 

 

                                                                                                  

 
 

 


