
Quem é Jesus? 
( XXIII ) 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, 

Me Amou Até o Fim, Devo-Lhe 

Amor Incondicional 
(X) 

Quem é Este Que, Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? 
(X) 

Foi Então Que Apareceu-lhe Um Anjo do 

Céu Que o Encorajava. E, Em Grande 

Agonia, Orava Ainda Mais Intensamente 
(II) 

 
 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou Até 

o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional! 
 

Assim Se Expressou John Stott: “A Paz é o Amor 

em Repouso; a Alegria é o Amor Exultante; a Satisfação é o 

Amor Latente, se enchendo de Poder; o Inconformismo é o 

Amor Patente, é o Amor em Ação!” 
 

O Amor Incondicional a Jesus Cristo, Gera a Única Paz 
Verdadeira: João 14:27: (Disse Jesus): “Deixo-vos a Paz, a 

Minha Paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. 

Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” 

O Mundo vende uma mercadoria que não tem para 

entregar. Promete uma paz autêntica, mas entrega uma 

imitação barata, falsa e passageira, justo porque o Mundo e 
o seu governante, que é o diabo, é especialista em 

propaganda enganosa:  

Ezequiel 13:10: “Visto que andam enganando, sim, 
enganando o meu povo, dizendo: Paz, quando não há Paz, e 

quando trabalham na construção de um muro fraco, tentam 

esconder sua fragilidade rebocando-o com argamassa e 
passando cal.” 

 

Só Jesus Cristo tem o Amor da Paz Repousante; a 

Paz que proporciona refrigério para as nossas almas, a qual 

ninguém pode roubar porque ela é garantida pelo Príncipe 

da Paz! 
 

 O Amor Incondicional a Jesus Cristo, Gera a 

Alegria Sobrenatural: João 16:24: (Disse Jesus): “Até 

agora nada tendes pedido em Meu Nome; pedi e recebereis, 

para que a vossa Alegria seja completa.” 

Atos 13:52: “Os discípulos, porém, transbordavam 

de Alegria e do Espírito Santo.” Quem Transborda de 

Alegria, que vem do Alto, é porque está com o Amor 

Exultante que vem de Cristo! 
 

O Amor Incondicional a Jesus Cristo, Gera a 

Satisfação Plena: Provérbios 19:23: “O Temor do 

SENHOR conduz à vida; aquele que o tem ficará Satisfeito, 

e nenhum mal o visitará.” 

Jesus Cristo é o Pão da Vida, e nos fornece o Amor 

do Pão da Satisfação e do Poder! 
 

O Amor Incondicional a Jesus Cristo, Gera 

Inconformismo Santo, Que é o Amor em Ação: 

Romanos 12:2: “E não vos conformeis a este Mundo, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 

experimenteis qual seja a Boa, Agradável, e Perfeita 

Vontade de Deus.” 
 

Amado do SENHOR, o Mundo é mau porque, por 
enquanto, está governado pelo diabo. Porém, Jesus nos 

oferece toda a Proteção, para que com o Amor 

Inconformista de Cristo, enfrentamos as hostes 

demoníacas, e estabeleçamos a Boa, Agradável e Perfeita 

Vontade de Deus neste Mundo! 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? (X): 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.” 
 

E, Em Grande Agonia, Orava Ainda Mais 

Intensamente 
 

Durante todo o Seu Ministério Jesus orava sem cessar. No 

entanto, se para Jesus Cristo, o Deus Verbo, Criador do Céu 

e da Terra, a oração era o Seu Estilo de Vida, imagine o 

quanto ela é necessária para nós, pecadores!  
Sim, o Deus Verbo, esvaziou-se para vir à Terra na 

condição de Homem. Por isso, mesmo sem pecado, Ele 

sabia que o Único Canal de Comunicação Com o Pai é a 

Oração! Observemos alguns Conceitos Fundamentais 

sobre a Oração: 

Orar da Maneira Correta é Um Dom do 

Espírito Santo: Romanos 8:26a: “Do mesmo modo, o 

Espírito nos Assiste, nos Auxilia em nossa fraqueza; 

porque não sabemos orar como convém.” 

 
Porém, mesmo se orarmos de uma maneira 

equivocada e não conveniente, mas se for com o coração 

humilde e arrependido, o Espírito Santo intercederá por nós, 

e o Próprio Pai nos dará toda a Sua Atenção e Estima: 

Romanos 8:26b: “No entanto, o próprio Espírito 

Intercede por nós com gemidos impossíveis de serem 

expressos por meio de palavras. 

Isaías 66:2b: (Assim Diz YAHWEH): “Darei, pois, 

minha atenção e estima a este: Ao humilde e arrependido 
de espírito, que dedica seu Amor reverente à minha 

Palavra." 

 

A Prioridade da Oração: Mateus 26:40: (Disse 

Jesus): “E, voltando para os discípulos, achou-os 

dormindo; e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes 
vós vigiar comigo?” 

 

 I Tessalonicenses 5:17: “Orai sem cessar.” 
 

(Assim Disse E.M. Bounds): “Dar à Oração o 

segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da 

vida.” 

 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“A Oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus 
e um açoite para satanás” 

(John Bunyan) 

                                                                                                                                                  
 


