
Quem é Jesus? 
( XXII ) 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, 

Me Amou Até o Fim, Devo-Lhe 

Amor Incondicional 
(IX) 

Quem é Este Que, Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? 
(IX) 

Foi Então Que Apareceu-lhe Um Anjo do 

Céu Que o Encorajava. E, Em Grande 

Agonia, Orava Ainda Mais Intensamente 
(I) 

 
 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou 

Até o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional. 

Por Isso Me Proponho a Amar 

Incondicionalmente Aqueles Pelos Quais Ele 

Morreu! 

 
Assim Hoje Eu Me Expresso: “O Amor de Jesus 

por mim O levou àquele penoso trabalho na cruz; o meu 

Amor por Ele me levará a produzir Frutos de Vidas lavadas 

pelo Seu Sangue; e isso muito O alegrará!” 

 

Qual é a mais alta expressão de Compaixão? É 

aquela que explodiu do Coração de Jesus quando Ele viu a 
situação da sociedade humana de Sua Época. E hoje a 

situação é a mesma. Observe: 

 

Mateus 9:35-36: “E percorria Jesus todas as 
cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o 

Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e 

enfermidades. 36.Vendo Ele as multidões, compadeceu-se 

delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que 

não têm pastor. 

 
Ora, o Evangelho de Jesus Cristo é a maior Obra 

Filantrópica que existe, porque salva o homem e a 

sociedade como um todo. Só o Evangelho garante a 
Eternidade Com Cristo, e de quebra lhe proporciona uma 

Vida Abundante, em todos os aspectos da vida terrena! 
 

Sem dúvida, é preciso estar muito anestesiado 
espiritualmente, para tomar conhecimento destas Palavras 

de Jesus e permanecer indiferente ao Seu Apelo de realizar 

esta Grande e Maravilhosa Colheita de Vidas, pelas quais 

Ele deu a Sua Vida! A conclusão de como obedecer a Jesus 

é simples: 

•Basta Fazer da Pregação do Evangelho 

Um Estilo de Vida:  
“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, 

ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do 

Reino.” Trazendo para a realidade hoje de cada um, basta 

que a qualquer hora, em qualquer circunstância ou situação 
e em qualquer lugar, aproveitemos para apresentar o Amor 

de Jesus. Sempre iremos encontrar aqueles que estão com 

sede de Deus e se encontram, cansados, sobrecarregados 

e oprimidos. 

Observe o que o Espírito Santo falou para o 
apóstolo Paulo, pois cabe como uma luva para nós: 

 

I Coríntios 9:16: “Se anuncio o Evangelho, não 

tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa 

obrigação; porque ai de mim se não pregar o 

Evangelho!” 
 

 

Quem é Este, Que Apesar dos Horrores 

da Cruz, Me Amou Até o Fim? (IX): 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.” 
 

Foi Então Que Apareceu-lhe Um Anjo do Céu 

Que o Encorajava! 
 

Primeiro, Jesus não se distraiu um instante, nem se 

desviou sequer um milímetro do objetivo para o qual veio à 

Terra:  

Mateus 16:21: “A partir daquele momento Jesus 
começou a explicar aos seus discípulos que era necessário 

que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças 

nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos 
escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro 

dia.” 

Segundo, tomou todas as providências para que a 

Obra de Pregar o Evangelho continuasse através de nós. 

Assim, em certa ocasião desabafou com seus discípulos: 

Mateus 9:37-38: “E, então, se dirigiu a seus 
discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os 

trabalhadores são poucos. 38.Rogai, pois, ao SENHOR da 

seara que mande trabalhadores para a Sua seara.” 
Porém, só conseguiremos ser um trabalhador na 

Vinha do SENHOR, recebendo, Força, Encorajamento e 

Entusiasmo, vindos diretamente do Doce e Poderoso 

Espírito Santo. 
 

Assim também disse Jesus aos discípulos após 

ressuscitar: 
Mateus 28:19a-20: “Ide, portanto, fazei discípulos 

de todas as nações; ensinando-os a guardar todas as coisas 

que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os 
dias até à consumação do século.” 

A tarefa é Sobrenatural, mas não se preocupe, 

clamemos ao Pai que nos Capacite, porque Deus não 

chama os capacitados, mas capacita aos que atendem ao Seu 

chamado! 
 

A Missão Precisa Continuar 
Conta-se uma impactante parábola, que quando 

Jesus completou a Sua Obra de Salvação, após ressuscitar e 

reassumir a Sua Condição Plena de Deus, junto ao Pai, foi 
recebido apoteoticamente, entre Louvores e Adoração por 

todo o Céu. Com visível perplexidade um anjo se 

aproximou de Jesus e perguntou-lhe: “SENHOR, Tu tiveste 

uma morte horrível naquela cruz para a Salvação de todo 
aquele que crê e Te recebe como DEUS, SENHOR e 

SALVADOR. Mas quem vai levar essa Mensagem ao Mundo 

Inteiro?” Jesus respondeu: “Eu deixei lá na Terra doze 
homens preparados para esta Missão.” O anjo, então, 

arriscou uma segunda pergunta: “Mas, SENHOR, e se eles 

falharem?” Jesus de pronto respondeu: “Se eles falharem, 

Eu não tenho um Plano B.” 
 

Amados, essa Missão é nossa. É intransferível, é 

Sobrenatural, é impostergável. Por isso precisamos do Poder 

do Espírito Santo para realizá-la.  

Não podemos omitir-nos nessa tarefa, pois seria 
uma atitude criminosa, pois a cada dia, a cada minuto 

muitas pessoas estão passando para a Eternidade, sem Cristo 

e sem Salvação! 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Evidentemente, grande é o Mistério da Piedade (Vida em 

Deus): Aquele (Deus Verbo) que foi manifestado na carne 

foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado 
entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.”                                                                           

 

(I Timóteo 3:16) 


