
Quem é Jesus? 
(XXXI) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( V ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( V ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Afirmo - 

Então Jesus os advertiu: Se não comerdes a 

Carne do Filho do homem e não beberdes o 

Seu Sangue, não tereis a Vida dentro de vós 
(I) 

 

Jesus o Homem, Desceu do Céu Para Me 

Servir:  
 

Esta é uma Verdade, perante a qual ninguém deveria 

duvidar, nem fazer pouco caso, ou ignorar! Pense comigo: 

 

Deus nos Projetou para que vivêssemos usufruindo apenas 

Bênçãos vindas das Suas Mãos. É  evidentemente então que 

o Deus Pai e Cristo Jesus, trabalhem Intensamente e 

Ativamente, através do Espírito Santo, para que este 

Projeto, que chama-se você dê certo. Isto é: Para que em sua 

vida terrena, cumpra-se apenas a Vontade do Pai, e não a de 

satanás. Confira: 
 

Salmos 139:13-16: “Tu formaste o íntimo do meu ser e me 

teceste no ventre de minha mãe. 14.Graças te dou pela 

maneira extraordinária e assombrosa como fui criado! 

Pois Tu és Tremendo e Maravilhoso! Sim, minha alma o 

sabe muito bem. 15.Meus ossos não Te eram encobertos, 

quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas 

da terra. 16.Teus Olhos viam meu embrião, e em Teu Livro 
foram registrados todos os meus dias; prefixados, antes 

mesmo que um só deles existisse!” 
 

Jeremias 29:11-13: “Porquanto somente Eu conheço os 

Planos que Determinei a vosso respeito!, declara YAHWEH, 

Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e 

prejuízo, Planos para dar-vos esperança e um futuro 

melhor. 12.Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e 
Eu vos ouvirei. 13.Buscar-me-eis e me achareis quando me 

buscardes de todo o vosso coração.” 

Romanos 8:26-27: “Do mesmo modo, o Espírito nos 

Assiste, nos Auxilia em nossa fraqueza; porque não 

sabemos orar como convém, no entanto, o próprio 

Espírito Intercede por nós com gemidos impossíveis de 

serem expressos por meio de palavras. 27.E Aquele que 
sonda os corações conhece perfeitamente qual é a Intenção, 

qual é a Mente do Espírito; porquanto, o Espírito Suplica 

pelos santos (salvos em Cristo) em conformidade com a 

Vontade de Deus.” 
 

A Verdade, amados do SENHOR, é que o Deus Verbo, 

Desceu do Céu, tornou-se Homem, para iniciar este 

Sobrenatural Processo de Restauração do Plano Original de 
Deus para a raça humana. Tudo está feito, basta que 

desenvolvamos uma inesgotável Sede de Deus, através do 

Conhecimento de Jesus Cristo. Assim disse Jesus: 
 

Apocalipse 21:6: “Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou 

o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a quem tem 

sede, darei de Graça da Fonte da Água da Vida.” 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (V): João 

6:53: “Então Jesus os advertiu: Em Verdade, em Verdade 

vos afirmo: se não comerdes a Carne do Filho do homem e 

não beberdes o Seu Sangue, não tereis a Vida dentro de vós.  

 

A Carne de Jesus representa a Sua Palavra, e o Seu 

Sangue é a Sua Vida. Quem bebe o Sangue de Jesus é 

porque já comeu a Sua Carne! Em outras palavras: Quem 

assim o fez, tem a mesma Natureza de Cristo Jesus. A sua 

afinidade com Cristo é Eterna, e portanto nunca poderá 

servir a outro senhor, mas só a Ele! Observe: 

 

Mateus 6:24: “Ninguém pode servir a dois senhores; 

porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se 

devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a 
Deus e às riquezas.” 

 

O que Jesus quis dizer com esta Palavra? 

 

Por enquanto, o Planeta Terra é regido apenas por dois 

Reinos: O Reino da Luz, cujo Rei é Jesus, e o reino das 

trevas, cujo rei é satanás. Assim diz a Palavra de Deus:        
I João 5:19: “Sabemos que somos de Deus e que o mundo 

inteiro jaz no Maligno.” 

 

Portanto, a realidade nua e crua, é que ninguém é 
independente. Consequentemente, queiramos ou não; 

saibamos ou não, todos os nossos pensamentos, 

sentimentos, atitudes, inclinações, palavras e ações, 

sempre estarão servindo a um dos dois Reinos!  

Como então poderemos saber para qual reino estamos 
trabalhando em determinado momento, ou mais relevante 

ainda, se estamos em tempo integral, dentro ou fora do 

Propósito de Deus?  
 

Ora, é simples: Basta entregar todo o nosso ser a Jesus 

Cristo, e então, pedir ao Doce e Poderoso Espírito Santo 

que nos dê discernimento para sabermos de que lado 

estamos: De Deus ou do diabo.  Assim disse Jesus: 

 
Mateus 6:21:“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará 

também o teu coração.” 

                                                                                                                                                            
Isto é: Invariavelmente nosso coração estará sempre dirigido 

para servir prioritariamente ao nosso maior tesouro aqui 

na Terra. Como por exemplo: A nós mesmos (Egolatria); à 

família; ao culto às personalidades; às ideologias; ao poder; 

ao dinheiro, etc. Em outras palavras: Servimos àquilo que 

mais amamos! Disse ainda Jesus: 

 

Lucas 14:26: “Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, 
sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até 

mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser 

meu discípulo.” 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Deus não pergunta sobre nossa capacidade ou 

incapacidade para servi-lO, mas se estamos à disposição”                                     
(Anônimo) 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                 

 
 


