
Quem é Jesus? 
(XXVIII) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( II ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( II ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Asseguro - 

Vossos Pais Comeram o Maná no Deserto e 

Morreram. Este é o Pão Que Desce do Céu, 

Para Que Todo o Que Dele Comer Não 

Pereça. 
 ( II ) 

 

 
 
 

O Mundo todo está Perecendo em seus delitos e 

pecados. Quando olhamos para a situação do Planeta, ou 

ainda melhor, quando olhamos para a história da 
humanidade, desde os primórdios, vemos principalmente 

injustiças, desonra, egoísmo, ganância, sede de 

poder, ódio, frustração, orgulho, soberba, rebelião, 

vícios, depravações, os horrores das guerras, 

abandonos, lares quebrados, desamor para todos os 

lados, torturas, crueldade, sofrimentos aos montões, 

doenças e mortes prematuras! 
Há uma nítida compreensão de que tudo está fora de 

lugar; algo aconteceu que virou tudo pelo avesso. Houve 

uma brutal inversão de valores, quando o primeiro casal 
traiu o Criador em um ato de desobediência e rebelião 

explícita. A Bíblia claramente denuncia o acontecido e 

mostra as inevitáveis consequências: 
 

 

Gênesis 3:17: “Então (Deus) voltou-se para o 

homem e ordenou: Porque escutaste a voz de tua mulher e 

comeste da árvore que Eu te proibira comer, maldita é a 

terra por tua causa! Com sofrimentos obterás do solo o 

teu alimento, todos os dias da tua vida.” 
 

 

E de fato, os Princípios Espirituais, Morais, Éticos e 

Sociais ficaram, cada vez mais, invertidos e corrompidos, a 

ponto do grande profeta Isaías denunciar: 

 
 

Isaías 5:20: “Ai dos que ao mal chamam bem e ao 
bem, mal; que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; 

põem o amargo por doce e o doce, por amargo!” 
 

 

Mesmo nós cristãos, que também somos pecadores, 

e que em menor ou maior grau, cooperamos com as 
iniquidades que ocorrem na sociedade, sem dúvida nos 

escandalizamos com todos os desvios e destruição dos 

Princípios, Fundamentos e Valores Divinos, que estão 

ocorrendo ao nosso redor.  
Ora, essas depravações do caráter humano, sempre 

ocorreram. Já dizia o grande Rui Barbosa, o maior jurista do 

Brasil, em 1920: 
 

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver 

prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De 
tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o 

homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra 

e a ter vergonha de ser honesto.” 

 
Por tudo isso, o Pai Eterno mandou Jesus Cristo à 

Terra, para recuperar os Princípios, Fundamentos e Valores 

Divinos, e Salvar pelo Seu Sangue todo aquele que O recebe 
como Deus, SENHOR Absoluto, e Salvador, para que habite 

com Ele por toda a Eternidade. Assim disse Jesus em Lucas 

19:10: 
 

“Porque o Filho do homem veio buscar e Salvar 

o que se havia perdido.” 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (II):           

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? 

 
Na mensagem anterior recebemos a informação de 

como Obter a Vida Eterna: “Em Verdade, Em Verdade Vos 

Asseguro - Aquele Que Crê Em Mim Tem a Vida Eterna.”  
 

Porém, hoje, o Espírito nos chama a atenção em 

como Fazer Valer Esta Vida Eterna, Aqui e Agora, e como 
Preservá-la Integralmente Para Quando Chegarmos ao Céu:  

 

 

A Vida Eterna Hoje: Assim se Expressou Thomas 

Fuller (adaptado): “O homem é imortal até que seu 

trabalho para Jesus seja feito, conforme designado pelo 
Pai.” 

 

 

Sendo assim, a Vida Eterna se espraia pela vida 

terrena, tornando-a uma Vida Abundante:  

 
João 10:10: “O ladrão vem somente para roubar, 

matar e destruir; Eu vim para que tenham Vida e a tenham 

em Abundância.” 
 

Em outras palavras, é a Essência da Vida Eterna de 

Deus atuando na vida daquele que tem uma Aliança com 

Jesus, em todas as áreas de sua vida terrena! Caso o crente 

ainda não tenha obtido Vida Abundante em alguma área 
específica, deve-se ao fato de não ter completado a sua 

própria AutoLibertação, com a Ajuda do Alto, isto é, pelo 

Espírito Santo!  
 

A Vida Eterna Quando Chegarmos ao Céu: 
 

I Tessalonicenses 5:23: “O mesmo Deus da Paz 

vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo 
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na Vinda de 

Nosso SENHOR Jesus Cristo.” 

 
Isto é, na Sua Segunda Vinda, Jesus espera que a 

Sua Igreja entre no Céu com Ele, a mais Irrepreensível, a 

mais Íntegra e a mais Pura  possível! Observe o que diz a 

Palavra de Deus: 
 

Efésios 5:25b-27: “Assim como Cristo Amou a Sua 

Igreja e sacrificou-se por ela, 26. a fim de santificá-la, 
tendo-a purificado com o lavar da água por meio da 

Palavra, 27. e para apresentá-la a Si mesmo como Igreja 

Gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra 
imperfeição, mas santa e inculpável.” 

 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a 

Deus” 
 (Mateus 5:8) 

 

                                                                                                                                 

 
 


