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Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou 

Até o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional. 

Logo, Quem Ama Jesus, Também Ama a 

Missão Pela Qual Ele Deu a Vida!  
 

Assim Se Expressou C.S.Lewis: “Se você está à 

procura de uma religião que o deixe confortável, 

definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo.” 
 

E Lewis tem razão. Olhe o que disse Jesus: Mateus 

7:13-14: “Entrai pela porta estreita; porque larga é a 

porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e 

muitos são os que entram por ela; 14.  porque estreita é a 

porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos 

são os que a encontram.” 
 

O Caminho do Cristianismo Verdadeiro, 

nunca foi, nem nunca será confortável para a carne; mas 

sempre será doce, largo e confortável para o espírito. A 

carne, definitivamente não gosta de Jesus! 
Assim diz o SENHOR: I João 5:3: “Porque este é o 

Amor de Deus: que guardemos os Seus Mandamentos; ora, 

os Seus Mandamentos não são penosos.” 
 

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.”  
 

 

O Sofrimento de Jesus Não Foi Uma 

Despedida Qualquer: Assim se expressou Spurgeon: 
 

“Nenhum outro lugar mostra tão bem os 

sofrimentos de Cristo como o Calvário; e nenhum outro 

momento no Calvário é tão cheio de agonia do que aquele 

em que Seu Grito rasga o ar — ‘Deus meu, Deus meu, por 

que me desamparaste?’ Neste momento, a fraqueza física 

se uniu à aguda tortura mental da vergonha, da zombaria, 

do desprezo e da infâmia pelas quais Ele tinha que passar; 

e para fazer Seu sofrimento culminar com ênfase, Ele sofreu 

uma Agonia Espiritual que supera qualquer expressão, 

resultado da separação da Presença de Seu Pai. Isso foi a 

hora mais escura de Seu Horror; foi então que Ele desceu 

ao abismo do sofrimento.” 
 

Portanto, como desagravo perante todos os homens 

e perante o reino das trevas, que ainda governa este Planeta, 

eu decido e prometo Amar a Jesus Cristo, com todo o 

meu ser, e para sempre! 
 

 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? (III): “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 Samuel Chadwick - 1860 

a 1932: 
 “A maior preocupação do diabo é afastar os 

cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho 

e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa 

labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós 

oramos.” 
 

Satanás Envolve os Homens Em Vários Enganos 

Para Levá-los à Derrota: 
 

 

 

Muitos Cristãos Amam a Obra de Deus, 

Mas Querem Desenvolvê-la, Sem Orar Muito, 

Valendo-se de Sua Própria Capacidade e 

Estudos: Assim diz a Palavra: 

 

II Coríntios 3:4: “E é por intermédio de Cristo que 

temos tal confiança em Deus; não que, por nós mesmos, 

sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse 

de nós; pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa 

capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos 

ministros de uma Nova Aliança, não da letra, mas do 

Espírito; porque a letra mata, mas o Espírito Vivifica.” 

Portanto, oremos mais, dependamos mais do 

Espírito Santo! 
 

O Cristão Que Não Medita na Palavra e 

Não Ora, às Vezes Trabalha e é Muito Ativo, Mas 

Torna-se Um Fraco-Ativo: O próprio Jesus acende o 

sinal de alerta: 
 

Lucas 10:38-42: “Indo eles de caminho, entrou 

Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, 

hospedou-o na sua casa. 39.Tinha ela uma irmã, chamada 

Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do SENHOR a 

ouvir-lhe os ensinamentos. 40.Marta agitava-se de um lado 

para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se 

aproximou de Jesus e disse: SENHOR, não te importas de que 

minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? 

Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41.Respondeu-lhe o 

SENHOR: Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com 

muitas coisas. 42.Entretanto, pouco é necessário ou mesmo 

uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não 

lhe será tirada.” 
 

A lição é clara: Se você escolher a Boa Parte, 

esta não lhe será tirada; e mais ainda, as outras partes que 

também são importantes, Deus as acrescentará à medida em 

que forem necessárias! 
 

Muitos Cristãos Têm Orgulho de Suas 

Religiões e Virtudes: No entanto não percebem que 

Jesus os abomina, porque lhes falta a convicção de pecado e 

o arrependimento: Observe: 
 

Lucas 18:10-14: “Dois homens subiram ao templo 

com o propósito de orar: um, fariseu, e o outro, publicano. 

11.O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta 

forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os 

demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem 

ainda como este publicano; 12.jejuo duas vezes por semana 

e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 13.O publicano, 

estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os 

olhos ao Céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê 

propício a mim, pecador! 14.Digo-vos que este desceu 

justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que 

se exalta será humilhado; mas o que se humilha será 

exaltado.” 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os 

humildes está a sabedoria”             


