
Quem é Jesus? 
(XXVII) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( I ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( I ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Asseguro 

Aquele Que Crê Em Mim Tem a Vida Eterna 
( I ) 

 

Assim Se Expressou Calvino: “Nunca seremos 

aptos para o Serviço de Deus, se não olharmos para além 
desta vida passageira.” 
 

É verdade, para Prestar Serviço no Reino de Deus, 

não basta idealismo terreno, motivação psíquica, força de 

vontade. Faz-se necessário que tenhamos a perspectiva da 
Eternidade no coração, já que a Palavra de Deus afirma que 

Deus pôs a Eternidade no coração do homem! 
Na prática isto significa que a nossa capacidade, a 

nossa suficiência, o nosso preparo, para prestar algum 
Serviço para o Reino de Jesus, só nos poderá ser dado pelo 

Doce e Poderoso Espírito Santo que nos foi enviado pelo 

Próprio Jesus. Observe: 
 

João 15:26 : “Quando, porém, vier o Ajudador    

(O Espírito Santo), que Eu vos enviarei da parte do Pai, o 

Espírito da Verdade, que dEle procede, esse dará 
testemunho de mim.” 

 

Concluindo, observamos que há pelo menos duas 
condições, dois pré-requisitos, para que possamos Servir a 

Jesus Cristo com Integridade: Crer que, assim como eu 

tenho a certeza de Vida Eterna em Cristo Jesus; posso 
investir para levar o maior número possível de pessoas para 

que também tenham uma Eternidade Com Cristo. Para 

isso dependemos exclusivamente do Espírito Santo! 
 

II Coríntios 3:4-6: “E é por intermédio de Cristo 

que temos tal confiança em Deus; não que, por nós mesmos, 
sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse 

de nós; pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa 

capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos 

ministros de uma Nova Aliança, não da letra, mas do 
Espírito; porque a letra mata, mas o Espírito Vivifica.” 

O cristão que se nega a Servir a Cristo, levando 
pessoas para o Céu, está plantando uma colheita de 

insatisfação, infelicidade, e até de miserabilidade, como 

assim se expressa a Palavra: 

 
I Coríntios 15:19: “Se a nossa esperança em Cristo 

se limita apenas a esta vida, somos os mais dignos de 

lástima, os mais miseráveis de todos os homens.” 

 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? ( I ): João 

6:47-52: “Em Verdade, em Verdade vos asseguro: 

Aquele que crê em mim tem a Vida Eterna. 48. Eu Sou o 

Pão da Vida. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e 

morreram. 50. Este é o Pão que desce do Céu, para que 
todo o que dele comer não pereça. 51. Eu Sou o Pão Vivo 

que desceu do Céu; se alguém comer deste Pão, Viverá 

Eternamente; e o Pão que deverei dar pela vida do mundo é 
a Minha Carne. 52. Houve, então, grande discussão entre 

os judeus e esbravejavam uns com os outros: Como pode 

este homem dar-nos a comer a Sua Própria Carne? 
 

Em Verdade, Em Verdade Vos Asseguro  

Aquele Que Crê Em Mim Tem a Vida Eterna 
 

Há muitos que dizem que a Bíblia é um Livro de 

difícil interpretação, e que cada um a interpreta como lhe 
convém. Talvez você pensa ou já pensou assim; talvez você 

assim não pensa, mas já ouviu alguém, até de boa cultura 

afirmar esta tolice, e quase que você acreditou. Sim, isto não 
passa de uma campanha para que a Bíblia não seja levada a 

sério, e desestimule o interesse daqueles que queriam 

conhecê-la. 
Para demonstrar o contrário observe como as 

Palavras de Jesus São Claras, Cristalinas e Objetivas, sobre 

como podemos Herdar a Vida Eterna, em Sua Companhia 

no Céu: 
 

João 3:16: “Porque Deus Amou o mundo de tal 

maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo 

aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a Vida 

Eterna.” 
 

João 5:24: “Em Verdade, em Verdade vos afirmo: 

Quem ouve a Minha Palavra e crê nAquele que me enviou 

tem a Vida Eterna, não entra em juízo, não entra em 

condenação, mas passou da morte para a Vida.” 

 
I João 5:11-13: “E o Testemunho é este: que Deus 

nos deu a Vida Eterna; e esta Vida está no Seu Filho. 

Aquele que tem o Filho tem a Vida; aquele que não tem o 

Filho de Deus não tem a Vida. Estas coisas vos escrevi, a 

fim de saberdes que tendes a Vida Eterna, a vós outros que 

credes em o Nome do Filho de Deus.” 

Não esqueça, amado do SENHOR, o Deus Verbo, 
Jesus, não veio a este mundo atoa; você nunca passou 

despercebido por Ele. Para Jesus você é muito Precioso, 

tanto que Ele faz questão de passar a Eternidade junto com 

você! Veja o que Jesus disse: 

 

João 14:1-3: “Não se turbe o vosso coração; 

credes em Deus, crede também em mim. Na Casa de Meu 

Pai (Céu) há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo 
teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando Eu for e 

vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim 

mesmo, para que, onde Eu estou, estejais vós também.” 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, 

mas para servir, e para dar a Sua Vida em resgate de 
muitos.” 

                                                                                                                                             

 


