
Quem é Jesus? 
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Me Amou Até o Fim, Devo-Lhe 
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Horrores da Cruz, Me Amou Até o 
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Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou Até 

o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional! 

 

Assim Se Expressou Spurgeon: “O Amor tem 

como Fonte o Amor de Deus derramado no coração; mas 

após ter nascido Divinamente, é necessário que seja 

Divinamente nutrido. O Amor é raro; não é uma planta que 
florescerá naturalmente em solo humano, ele deve ser 

regado pelo Céu.” 

 
O que o Espírito Santo quer nos ensinar através desta 

profunda reflexão? 

 

O Criador de Todo o Universo é a Única 

Fonte de Todo Amor Que Existe no Universo: É 

evidente que Deus nunca poderá ser definido na singeleza 
da linguagem humana. Há porém uma definição elaborada 

por A.B.Langston (1878 - 1965) que, dentro da nossa 

limitação, podemos chamar de interessante: 
 

“Deus é um Espírito Pessoal, Perfeitamente Bom, 

que em Santo Amor, Cria, Sustenta e Dirige todas as 

coisas” 

 

Sendo assim, a Fonte de Todo Amor, em todo o 
Universo só pode vir de Deus; e necessariamente tem que 

voltar para Ele! Portanto, só poderemos Amar a alguém que 

vemos com os olhos carnais, se antes Amarmos a Deus, que 

só poderemos ver com os olhos espirituais. Observe o que 
diz a Palavra: 

I João 4:7,20: “7.Amados, amemo-nos uns aos 

outros, porque o Amor procede de Deus; e todo aquele 

que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 20.Se alguém 

disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois 
aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar 

a Deus, a quem não vê.” 

Amado do SENHOR, hoje é a noite de provarmos 
para Deus e para nós mesmos que O Amamos de todo 

coração! É a noite de liberarmos o perdão, 

incondicionalmente para todos os homens, 

independentemente do que haja acontecido! 

 

A Fonte do Verdadeiro Amor Está no Céu; 

É Vital Para Mim Me Suprir Dele: João 14:21: 

(Disse Jesus): “Aquele que tem os meus mandamentos e os 
guarda, esse é o que me Ama; e aquele que me Ama será 

amado por meu Pai, e Eu também o amarei e me revelarei 

a ele.” 
 

Conclusão: (Disse Spurgeon): “Uma fria 

admiração ao estudar as Obras de Deus, qualquer um pode 

ter, mas o calor do Amor pode ser aceso no coração apenas 

pelo Espírito Santo. A Alma e a Vida de nosso Amor a Deus 

é Seu Amor por nós.” 
 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? (XI): 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 Aconteceu Que Seu Suor Se Transformou Em 

Gotas de Sangue Caindo Sobre a Terra 

 

Assim Se Expressou John Stott: “O Amor Divino 

é serviço, não sentimento.” 

 

O Sangue de Jesus misturado com o Seu Suor, 

foi o primeiro Sangue derramado, entre sete derramamentos, 

até que a Obra Redentora se completasse. Isto é, com a Sua 

Morte Jesus Satisfez a Justiça do Pai em nosso lugar! 

Sim, este Sangue representa a Fidelidade de Jesus 

ao Pai, e para conosco, a humanidade. E o Seu Suor 

representa o Penoso Trabalho desenvolvido por Ele 

naquela cruz, como está profetizado Por Isaías 700 anos 

antes que acontecesse: 
Isaías 53:11: “Ele (Jesus - O Messias) verá o fruto 

do Penoso Trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu 

Servo, o Justo, com o seu conhecimento, justificará a 
muitos, porque as iniquidades deles levará sobre Si.” 

 

Consequentemente o Suor Com Sangue nos passa 

duas mensagens:  

 

- Assim como Jesus nos foi Fiel Até à Morte, para 

que Ele aceite uma Aliança conosco, faz-se necessário que 

também sejamos Fiéis à Ele até à morte!  
 

- E por outro lado, assim como Ele enfrentou um 

inigualável Penoso Trabalho em nosso favor; Jesus só 

terá consideração especial para com aquele servo que 

também Trabalhe, sem cessar, visando ganhar para Ele as 

pessoas pelas quais Ele morreu, fazendo-as seus discípulos! 

 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“O Verdadeiro Amor Incondicional a Jesus Cristo é ser 

Fiel aos Seus Mandamentos e Trabalhar, ganhando vidas 

para Ele até o fim” 

                      
                                                                                                                                                  

 


