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Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou 

Até o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional. 

Portanto, Vou Refletir no Amor de Deus, 

Para Cultivar Em Mim o Máximo de Amor 

Por Ele!  
 

Assim Se Expressou C.S.Lewis: “O Amor de Deus 

por nós é um assunto muito mais seguro de se pensar do que 

o nosso amor por Ele.” 

 
Desenvolver a gratidão para com Deus é a melhor 

forma de refletir e de cultivar no coração o Amor 

Incondicional que a Ele devemos. E um bom exercício é o 

Salmo 103:1-5: 
 

“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que 

há em mim bendiga o seu santo nome. 2. Bendize, ó minha 

alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nenhum dos Seus 

Benefícios. 3.Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, 

quem sara todas as tuas enfermidades, 4. quem redime a 

tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de 

misericórdia, 5. quem te supre de todo o bem, de maneira 

que a tua mocidade se renova como a da águia.” 

 

E Tudo o Que Há Em Mim: O Amor de Deus 

é por INTEIRO, Ele deu-se a Si Próprio por nós, na Pessoa 

de CRISTO JESUS. Logo, Ele só aceita nosso Amor se for 

também por INTEIRO! 

Nosso Amor é Infinitamente menor, mas se for 

ÍNTEGRO, abrangendo todo o nosso ser, espírito, alma e 

corpo, Deus abre um grande sorriso e nos aceita como 

somos, mesmo pequenos e limitados! 
 
Ele É Quem Perdoa Todas as Tuas 

Iniquidades: Sem dúvida, só o Sangue de Jesus, pode nos 

purificar de todo pecado: 
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.” 

 

E isto já estava previsto na Antiga Aliança pelo 

profeta Isaías: 
 

Isaías 1:18: “Então, sim, vinde e arrazoemos, diz 

YAHWEH; ainda que os vossos pecados sejam como o 

escarlate, eles se tornarão alvos como a neve; ainda que 

sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos 
como a lã.” 

 

Sara Todas as Tuas Enfermidades: Isto se 

confirma na Nova Aliança: I Pedro 2:24: “Ele (Jesus) levou 

pessoalmente todos os nossos pecados em Seu Próprio 

Corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os 
pecados e, então, pudéssemos viver para a Justiça; e pelas 

suas feridas fostes sarados.” 

 

Quem Redime a Tua Vida da Cova, Quem 

Te Coroa de Benignidade e de Misericórdia: É 

Ele, Jesus, o Único que pode nos Preservar a Vida e nos 

proporcionar Vida Abundante: 

Salmos 116:15: Custa muito ao SENHOR ver morrer 
seus fiéis. Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus 

servos.” 

João 10:10: “O ladrão (satanás) vem somente para 
roubar, matar e destruir; Eu (Jesus) vim para que tenham 

Vida e a tenham em abundância.” 

 

A Tua Mocidade se Renova Como a da 

Águia: A vida de quem Ama ao SENHOR é como a da 

águia: Se renova totalmente e atinge uma grande 

longevidade: 
 

Salmo 91:14-16: “Pois que tanto me amou, porque 

a Mim se apegou com amor Eu o livrarei; coloca-lo-ei num 

alto Refúgio, porque ele conhece o Meu Nome. 15. E 
quando ele me invocar, Eu lhe responderei; estarei com ele 

na angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei. 16. Saciá-lo-ei com 

longevidade, e lhe mostrarei a Minha Salvação.” 

 

Quem é Este, Que Apesar dos Horrores da 

Cruz, Me Amou Até o Fim? (IV): “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.” 
 

Chegando Ao Lugar, Jesus Lhes Instruiu: Orai, 

Para Que Não Venhais a Cair Em Tentação 
 

Mateus 26:40: “Voltando para os discípulos, achou-os 

dormindo; e disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes 
vigiar comigo? 41.Vigiai e orai, para que não entreis em 

tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é 

fraca.” 
 

Vigiar significa ter os pés no chão; e orar é ter o 
coração no Céu. Precisamos estar conectado com o que 

acontece no Mundo, que por enquanto é governado por 

satanás. Observe como Jesus naquela situação angustiante, 
orava muito, mas sabia exatamente o que estava 

acontecendo: 
 

Mateus 26:46: “Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se 

aproxima.” 
 

Para poder orar com propósitos definidos, 

defendendo a si próprio; defendendo o Reino de 

Jesus; e defendendo a própria família, faz-se necessário 

uma vigilância intensa e oração como estilo de vida! 
 

O servo de Deus que não vigia, acaba caindo em 

sono espiritual profundo. E estando anestesiado  pelos 
cuidados mundanos, relaxa a Oração, tornando-se presa 

fácil de satanás. 
 

Na realidade está começando um processo de morte 

espiritual, porque fica fora do circuito do Espírito Santo. Há 
quanto tempo você não faz da oração um estilo de vida? 

Qual é a profundidade da sua Oração?  É uma Plataforma 

de Comunicação com o Pai Eterno, em o Nome de Jesus, e 

sob a orientação do Espírito Santo? 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, 

levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a 

tua pessoa” (Efésios 5:14)                                                                                                                                        
 


