
Quem é Jesus? 
(XXVI) 

Jesus o Novilho, Servo Sofredor, 

Me Amou Até o Fim, Devo-Lhe 

Amor Incondicional 
(XIII) 

Quem é Este Que, Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? 
(XIII) 

Sabendo Jesus Que Havia Chegado o Tempo 

de Deus, Tendo Amado os Seus Que 

Estavam No Mundo, Amou-os Até o Fim 

 

 
Assim Hoje Eu Me Expresso: “O Amor de Deus 

Pai é a Base da Alegria, e a Alegria do Espírito Santo é a 

Base da Paz de Cristo!” 

 
 

 O Amor de Deus Pai é Perdoador, é 

Doador e Gera Alegria no Coração do Crente 

Que o Ama:  

 
Salmos 31:7,23: “Exultarei com Grande Alegria 

por Tua Misericórdia, pois viste a minha aflição e 

compreendeste a angústia da minha alma. 23.Amai o 

SENHOR, vós todos os seus fiéis. O SENHOR defende, 
preserva os fiéis, mas aos soberbos retribui com largueza.” 

 

Misericórdia é a tradução da palavra Hesed do 

hebraico, que significa, Amor, Firme Fiel e Leal, que 

enfatiza a posse mútua de duas pessoas envolvidas em um 

relacionamento de Amor! 

 
 

Salmo 126:1-3: “Quando o SENHOR restaurou a 
situação de Sião (Israel), ficamos como quem sonha. Então, 

a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de 

cânticos; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o 
SENHOR tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o 

SENHOR por nós; por isso, estamos alegres.” 

 

 

No Entanto, a Alegria do Espírito Santo, 

Gera Uma Sobrenatural Paz no Coração do 

Servo de Deus: 
 

Neemias 8:10: “Disse-lhes mais: Ide, comei e bebei 
gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai 

porções aos que não têm nada preparado para si; porque 

esse dia é consagrado ao nosso SENHOR; portanto, não vos 

entristeçais, porque a Alegria do SENHOR é a vossa 

Força.” 

Só o Doce e Poderoso Espírito Santo é quem 

fornece, a mando do Pai Eterno, o Espírito de Fortaleza para 

aquele que se deixa guiar pelo Espírito! 

E este Espírito Santo, que nos fornece Alegria e 

Força, é o mesmo que nos enche da Paz Sobrenatural de 

Jesus Cristo, descrita em João 14:27: “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.” 

Aproveite, amado, usufrua o quanto puder do 

Amor, da Alegria e da Paz de Jesus: 
 

Salmos 4:6-7-8: “Há muitos que dizem: Quem nos 

dará a conhecer o bem? SENHOR, levanta sobre nós a Luz 

do Teu Rosto. Mais Alegria me puseste no coração do que a 

alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. 
Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, 

SENHOR, me fazes habitar em segurança.” 
 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? (XIII): 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.” 

Assim Se Expressou o Apóstolo Paulo: 
            Atos 20:24: “Porém em nada considero a vida 

preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha 
Carreira e o Ministério que recebi do SENHOR JESUS para 

testemunhar o Evangelho da Graça de Deus.” 

Jesus me amou até o fim de Sua Vida terrena, doando-se 
totalmente por amor de mim. O que posso fazer para segui-

lO por este mesmo Caminho? Isto é, nunca considerando a 

minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que 

complete o Ministério que recebi dEle para testemunhar do 
Evangelho da Graça de Deus, o que devo fazer para ser um 

cristão aprovado por Deus? Devo fazer duas coisas: 
 

Buscar Sem Cesar O Caráter de Jesus, 

a Mente de Cristo, Custe o Que Custar, Até o 

Fim:  
 

I Coríntios 2:15-16: “Contudo, aquele que é 
espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por 

ninguém é compreendido; porquanto: 16.Quem jamais 

conheceu a Mente do SENHOR, para que possa instruí-lo? 

Nós, porém, temos a Mente de Cristo!” 
 

Filipenses 4:8: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o 

que for Verdadeiro, tudo o que for Honesto, tudo o que for 

Justo, tudo o que for Puro, tudo o que for Amável, tudo o 

que for de Boa Fama, se há alguma Virtude, e se há algum 

Louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso 

pensamento.” 

 

Cuidado amado do SENHOR, a guerra contra as 
trevas está em nossa mente. O propósito do diabo é impedir 

que alcancemos o Caráter de JESUS, a Mente de CRISTO. 

Porém, se buscarmos intensamente o ESPÍRITO SANTO, Ele 

nos favorecerá com a Vitória. Observe: 

I Coríntios 10:12-13: “Aquele, pois, que pensa 

estar em pé veja que não caia. 13.Não vos sobreveio 
tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não 

permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo 

contrário, juntamente com a tentação, vos proverá 
livramento, de maneira que a possais suportar.” 

 

Buscar Sem Cesar a Missão Que Nos 

Foi Dada Por Jesus, Até o Fim: 
Mateus 28:18-20: “Jesus, aproximando-se, falou-

lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no Céu e na 

Terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 

tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até 
à consumação dos séculos.” 

 

I Coríntios 15:58: “Portanto, meus amados irmãos, 

sede firmes e constantes, sempre abundantes na Obra do 
SENHOR, sabendo que o vosso trabalho não é vão no 

SENHOR.”  

Esta Fidelidade Firme e Constante em Fazer a 
Vontade do SENHOR, não é em vão, porque é a única coisa 

que se projeta para a Eternidade. Todos os outros projetos, 

começam aqui e aqui terminam, valendo apenas para um 

propósito temporal! 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na 

oferta de libação. O momento da minha partida se 

aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, 
guardei a Fé.” 

(II Timóteo 4:6-7) 

                                                                                                                                             
 


