
Quem é Jesus? 
( XIV ) 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, 

Me Amou Até o Fim, Devo-Lhe 

Amor Incondicional 
( I ) 

Quem é Este Que, Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? 
( I ) 

E, Retirando-se, Seguiu, Como de Costume, 

Para o Monte das Oliveiras; e os Discípulos 

o Acompanharam 
( I ) 

 

 
 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, me Amou até o 

fim, devo-Lhe Amor Incondicional. E Isto Inclui 

a Renúncia de Mim mesmo! 
 

Assim Se Expressou C.S.Lewis: “A privação (da 

nossa própria vontade) é uma parte integral e universal da 

nossa experiência no amor.” 

 
Quando admiramos e elogiamos muito a Jesus, mas 

não queremos renunciar a coisa alguma em Seu favor, na 

verdade não amamos a Jesus, mas apenas gostamos do que 

Ele poderia nos proporcionar. 

 
Há muito que se falar sobre o Verdadeiro Amor, 

porém observaremos apenas três aspectos fundamentais: 

 

Amar a Jesus é Crucificar o Ego: Gálatas 

2:20: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais 

eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na Fé do Filho de Deus, o qual me amou, e 

a Si mesmo se entregou por mim.” 

 
Amar a Jesus é Colocá-lO Acima de 

Tudo e de Todos: Lucas 14:26: (Disse Jesus): “Se 

alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua 

esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua 

própria vida mais do que a mim, não pode ser meu 

discípulo.” 

Amar a Jesus é Se Candidatar a Ser 

Mais Que Vencedor: Romanos 8:31-39: “Que 

diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, 

quem será contra nós? 32.Aquele que não poupou o seu 

próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, 

não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? 

33.Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É 

Deus quem os justifica. 34.Quem os condenará? É Cristo 

Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está 

à direita de Deus e também intercede por nós. 35.Quem nos 

separará do Amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, 

ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 

36.Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à 

morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro. 37.Em todas estas coisas, porém, somos mais 

que vencedores, por meio dAquele que nos amou. 

38.Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a 

vida, nem os anjos, nem demônios, nem as coisas do 

presente, nem do futuro, nem quaisquer poderes, 39.nem a 

altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura 

poderá separar-nos do Amor de Deus, que está em Cristo 

Jesus, nosso SENHOR.” 

 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? ( I ): “Lucas 22:39-44: “E, retirando-se, seguiu, 

como de costume, para o monte das Oliveiras; e os 

discípulos o acompanharam. 40. Chegando ao lugar, Jesus 

lhes instruiu: Orai, para que não venhais a cair em 

tentação. 41. Então Ele se afastou deles à distância de um 

tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: 42. Pai, se 

queres, afasta de mim este cálice; entretanto, não seja feita 

a minha vontade, mas o que Tu desejas! 43. Foi então que 

apareceu-lhe um anjo do Céu que o encorajava. 44. E, em 

grande agonia, orava ainda mais intensamente. E 

aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue 

caindo sobre a terra.” 

 
O Espírito Santo quer nos tocar profundamente e 

nos fazer saber de muitas coisas, através destes 

acontecimentos. Observe: 

 
“E, Retirando-se, Seguiu, Como de Costume, Para o 

Monte das Oliveiras; e os Discípulos o 

Acompanharam” 

 
Quem não se retira para orar habitualmente em seu 

lugar secreto, estará sempre exposto a qualquer tipo de 

ataque, em qualquer lugar, e a qualquer hora! 
 

 

O lugar secreto é a ante-sala, do Esconderijo do 

Altíssimo, onde há: Descanso e Segurança: 

 

Salmos 91:1-12: “Eu estou habitando no 

Esconderijo do Altíssimo, e à Sombra do Onipotente  

Descansarei. 2. Direi do SENHOR: Ele é o meu Refúgio e 

a minha Fortaleza, o meu Deus, em quem confio. 3. 

Porque Ele me livra do laço do passarinheiro, e da peste 

perniciosa. 4. Ele me cobre com as Suas Penas, e debaixo 

das Suas Asas estarei seguro; a Sua Verdade é Escudo e 

Couraça. 5. Não temerei o terror da noite, nem a seta que 

voe de dia, 6. nem a peste que se propaga nas trevas, nem a 

epidemia que assola ao meio-dia. 7. Mil poderão cair ao 

meu lado, e dez mil à minha direita; mas eu não serei 

atingido. 8. Basta que olhe com os meus olhos, para ver a 

herança dos ímpios. 9. Pois eu disse: O SENHOR é o meu 

Refúgio; fiz do Altíssimo a minha morada, 10. nenhum mal 

me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. 

11. Porque aos Seus anjos dará ordens a meu respeito, para 

que me guardem em todos os meus caminhos. 12. Eles me 

sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em 

alguma pedra. 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Aquele que faz da Oração um estilo de vida, conhecerá e 

experimentará em muito maior profundidade o 

 Amor de Deus” 

 

 

 

 


