
Quem é Jesus? 
(XXX) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( IV ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( IV ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Asseguro - 

O Pão Que Deverei Dar Pela Vida do Mundo 

é a Minha Carne. 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? 
(IV) 

Mateus 12:30: (Disse Jesus): “Quem não é por mim é 

contra mim; e quem comigo não ajunta espalha.” 
 

Por que Jesus é tão radical? Por que, para com 

aqueles que estão querendo segui-lO, Ele exige um 

Compromisso de tudo, ou nada?  

A resposta é muito clara e simples: O DEUS 

VERBO, o ALTO e SUBLIME, o CRIADOR de todas as 

coisas, o AUTOR da vida, se despojou de toda a Sua Glória, 

unicamente para nos servir. Morreu  para quitar a nossa 

Dívida com o PAI ETERNO, e depois Ressuscitou, para 

que, com Ele, tivéssemos também direito à Vida Eterna! É 

por isso que Ele exige de nós: Entrega Absoluta e 

Serviço Sem Restrição! 
  

Só que tem um detalhe: Quando o DEUS VERBO, 
foi extremamente radical consigo, tornando-se um Ser 

Humano, Ele arriscou a Sua Própria Divindade. Observe as 

Passagens Bíblicas que confirmam estas Verdades: 
 

João 1:1-5: “No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no 
Princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez.      

A Vida estava nEle e a Vida era a Luz dos homens.  
A Luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram 

contra ela.”        (Citado Domingo Passado) 

 Lucas 4:5-8: “Então o Diabo o levou a um lugar 
muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os 

reinos do mundo. 6. E lhe propôs: Eu te darei todo o poder 

sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram 

entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem 
entender. 7. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso 

será teu! 8. Contudo Jesus lhe afirmou: Está escrito: Ao 

SENHOR teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.”  

 

Conclusão: Ou estamos ajudando a Construir o Reino 

pelo qual Jesus morreu, ou estamos ajudando satanás a 

destruí-lo!  
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (IV): 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: O 

Pão Que Deverei Dar Pela Vida do Mundo é a 

Minha Carne. 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?” 
 

É interessante notar que onde Jesus chega: Escandaliza, há 

discussão, causa divisão e contenda. Como pode o Criador 

do Universo, o Autor da Vida, Aquele que é a Própria Luz 

Divina, Aquele que é conhecido como o Príncipe da Paz, 

Aquele que nos criou e nos Amou até o fim, dividir a 

sociedade? 
 

É justamente por tudo isso que Ele causa divisão: 

Uns querem obedecê-lO, outros querem afronta-lO. A 

Verdade é que, quando se trata da Pessoa Jesus, ninguém 
fica indiferente: Observe bem: 

 

Alguns Amam a Luz, Mas Outros 

Amam as Trevas: 
 

 João 3:19: “E o julgamento é este: que a Luz veio 

ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a 

Luz, porque as suas obras eram más.” 
 

A Rocha Eterna, Inabalável é Jesus: 
 

Alguns querem construir sua vida tendo esta Rocha 
como Alicerce; outros querem construir suas vidas na areia 

movediça do reinado do seu próprio EU: 

Mateus 7:24-29: “Assim, todo aquele que ouve 
estas minhas palavras e as pratica será comparado a um 

homem sábio, que construiu a sua casa sobre a Rocha. 25. 

E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e 

bateram com violência contra aquela casa, mas ela não 
caiu, pois tinha seus alicerces na Rocha. 26. Pois, todo 

aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é 

como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 
27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os 

ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela 

desabou. E grande foi a sua ruína. 28. Quando Jesus 
acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões 

maravilhadas e atônitas com o seu ensino. 29. Porque Ele 

as ensinava como quem tem autoridade, e não como os 

mestres da Lei.” 
 

Em Resumo: 
 

Romanos 9:33: “Como está escrito: Eis que ponho 

em Sião uma Pedra de Tropeço e uma Rocha de Escândalo; 
mas aquele que nela crê e confia jamais será confundido ou 

envergonhado!”  

 

É esta a questão: Quem rejeita Jesus como seu Deus 

Criador, SENHOR Absoluto e Salvador, e se escandaliza com 
Ele, tropeça nEle e cai no Abismo Eterno. Mas quem o 

recebe e o segue de todo o coração, nunca mais será 

confundido ou envergonhado, nem nesta vida, nem na 

Eternidade! 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Celebrai com Júbilo ao SENHOR, todos os habitantes da 

Terra. Servi ao SENHOR com Alegria, e apresentai-vos à Ele 
com cântico” 

(Salmo 100:1-2) 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                 

 
 


