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Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou Até 

o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional. E Quem 

Ama a Cabeça Que É Cristo, Ama o Seu Corpo, 

Que São Nossos Irmãos!  
 

João 13:1: “Assim, pouco antes da Festa da Páscoa, 

sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que 

partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus 

que estavam no mundo, amou-os até o fim.” 

 

Assim Se Expressou C.S.Lewis: “Como podemos ver 

Deus - Mero cristianismo - Deus só pode mostrar-se como 

realmente é a homens reais. E isto significa não apenas a 

homens que sejam individualmente bons, mas a homens 

reunidos num só corpo, que se amem uns aos outros, 

que se ajudem uns aos outros e mostrem Deus uns aos 

outros.” 
 

Compreenda bem o que diz a Palavra: I João 1:7: 

“Se, porém, andarmos na Luz, como Ele (Deus Pai) está na 

Luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o Sangue 

de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado.” 

 
A Bíblia a ninguém engana, porque seu propósito é 

levar-nos a uma Vida Abundante. Por isso a Palavra de 

Deus denuncia que a não liberação do perdão impede que 

nos limpemos e fiquemos livres de outros pecados. Observe: 

 

 

 

Mateus 6:12-15: “E perdoa-nos as nossas dívidas, 

assim como nós temos perdoado aos nossos devedores; e 

não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal [pois 

Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém]! 

Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também 

vosso Pai Celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes 

aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos 

perdoará as vossas ofensas.” 
 

Logo, a mágoa, o ressentimento, a ira, mesmo 

apenas contra um dos nossos irmãos, já basta para nos isolar 

do restante do Corpo de Cristo, impedindo que o Sangue 

de Jesus circule em nós. Sendo assim, privados da Vida de 

Deus que está no Seu Sangue, não poderemos ser 

purificados dos outros pecados que tanto nos infelicitam.  

 

Esta é uma das principais razões por que às vezes 

lutamos tanto contra pensamentos, sentimentos, 

atitudes, inclinações, palavras e ações, coisas que nós 

mesmos reprovamos, mas que se tornam como pecados de 

estimação, entristecendo profundamente o Espírito 

Santo. 
 

O mais grave porém é que, privado do Sangue 

Circulante de Jesus por muito tempo, este crente em 

Cristo sofre uma Gangrena Espiritual e precisa ser 

removido por Deus do Corpo de Cristo! 

 

 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? (II): “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.” 

 

 
Então Ele Se Afastou Deles à Distância de Um 

Tiro de Pedra, Ajoelhou-se e Começou a Orar 
 

 

Assim Se Expressou Louis H. Evans - 1926 a 

2008: "Um homem jamais fica tão grande como no 

momento em que se ajoelha diante de Deus; jamais se torna 

tão distinto como no momento em que diante dEle se 

humilha. O homem que se ajoelha diante de Deus pode 

levantar-se diante de qualquer situação." 

Sim, o homem que se humilha debaixo da Poderosa 

Mão de Deus, torna-se alvo da distinção do Altíssimo. Isto 

é, Deus o tem em alta conta e passa a habitar dentro dele, na 

Pessoa do Espírito Santo. Observe o que diz a Palavra: 

 

Isaías 57:15-16: "Porquanto assim afirma o Alto e 

Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome é 

Santíssimo: Habito no lugar mais Majestoso e Santo do 

Universo; contudo, habito também com o contrito e 

humilde de espírito, a fim de vivificar e proporcionar um 

novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento 

ao coração arrependido! 16. Pois não contenderei para 

sempre, nem me indignarei continuamente; porque, do 

contrário, o espírito definharia diante de mim, o Fôlego da 

Vida, que Eu Mesmo Criei." 

 

O lugar onde você ora é o seu lugar secreto, é a 

ante-sala do Esconderijo do Altíssimo, onde há: 

Misericórdia e Socorro: 
 

Hebreus 4:16: “Acheguemo-nos, portanto, 

confiadamente, junto ao Trono da Graça, a fim de 

recebermos Misericórdia e acharmos Graça para 

Socorro em ocasião oportuna.” 

 

Não esqueçamos que Misericórdia é Hesed em 

hebraico, e que também no grego traduz o sentido de uma 

Aliança de Deus com o homem. Isto é, significa: “Amor 

Firme, fiel e leal e que enfatiza a posse mútua de duas 

pessoas envolvidas em um relacionamento de Amor.” 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Assim diz YAHWEH, o SENHOR: Darei, pois, minha atenção 

e estima a este: Ao humilde e arrependido de espírito, que 

dedica seu amor reverente à minha Palavra" 

 
 
 

 

 


