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( VI ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Afirmo - 

Todo Aquele Que Comer a Minha Carne e 

Beber o Meu Sangue Tem Vida Eterna, e Eu 

o Ressuscitarei no Último Dia. 
(II) 

 

Jesus o Homem, Desceu do Céu Para Me 

Servir: 
 
Isaías 30:18: “Contudo, YAHWEH espera o momento de ser 

mais uma vez Misericordioso e mostrar-vos a Sua Graça, 

Ele se ergue para demonstrar-vos toda a Sua Compaixão, 
porquanto YAHWEH é Deus de Justiça. Como são felizes 

todos os que nEle depositam confiança e esperança!”    

 
A Misericórdia de Deus dura para sempre; porém, Ele 
precisa esperar, se bem que muito desejoso, o momento do 

arrependimento do pecador, antes de aplicar a Sua 

Misericórdia, para que se cumpra toda a Justiça!  
 
Sim, a JUSTIÇA de DEUS faz parte da Sua Essência, por 

isso não pode ser revogada, tem que ser cumprida! No 

entanto, como Autor do Projeto Homem, o DEUS PAI por 
causa do Seu Amor, e não aceitando que este Projeto 

fracasse, resolveu aplicar a Sua Indispensável JUSTIÇA em 

Si Próprio, na Pessoa de JESUS CRISTO! Esta foi a 

motivação do DEUS VERBO para descer à Terra como 

Homem, e aplicar em Si a Irrevogável JUSTIÇA do PAI! 
Assim, JESUS passou a ser a Nossa Justiça perante o PAI, 

conforme está escrito na Palavra de Deus: 

 

Jeremias 23:6: “Em seus dias Judá será salva, Israel 
viverá em segurança, e este é o Nome pelo qual será 

conhecido: Yahweh-Tsidkenu, o SENHOR, é a Nossa 

Justiça.” 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (VI): João 

6:54: “Em Verdade, Em Verdade Vos Afirmo: Todo 

Aquele Que Comer a Minha Carne e Beber o 

Meu Sangue Tem Vida Eterna, e Eu o Ressuscitarei 

no Último Dia. 
 

O Último Dia, sem dúvida se refere ao último dia de uma 

Festa dos Tabernáculos, quando então se dará a 2ª Vinda 

de Jesus. E é neste Dia Histórico que os corpos dos mortos 

em Cristo Ressuscitarão em um corpo glorificado. Isto é, 
este corpo glorificado, se unirá aos que já estão no Céu em 

espírito e alma, obtendo assim a completação de suas 

personalidades. 
 

Jesus o Homem, Devo-Lhe Serviço Sem 

Restrição: 
 

Elizabeth Fry (1780 - 1845) — Grande 

Humanitária Cristã — Onze Filhos:  
“Desde que meu coração foi tocado aos 17 anos, creio que 

nunca me despertei do sono, na doença ou na saúde, de dia 

ou de noite, sem que meu primeiro pensamento não tenha 
sido como eu posso servir melhor ao meu SENHOR JESUS.” 
 

Assim Vivia Elizabeth Fry, Como Está Registrado 

Em Sua Biografia: “Casou aos 20 anos com o 

comerciante Joseph Fry. A vida da família, com 11 filhos e, 

mais tarde, com 25 netos, era rica em horas felizes e horas 
difíceis. Com amor e persistência, ela conseguiu, no 

decorrer dos anos, reunir todos os membros da família, 

inclusive empregados, para uma devoção de manhã e de 
noite. Assim como ela cuidava dos filhos nas doenças, às 

vezes sentada dia e noite ao lado da cama, ela cuidava, da 

mesma forma, dos empregados ou de outras pessoas. Seus 

filhos aprenderam, na prática, viver uma vida cristã 

autêntica. O lema de Elizabeth era: O amor para com a 

alma do próximo é a alma do amor. 

Em 1813, com 33 anos, ela visitou a prisão de mulheres em 
Newgate. Esta prisão era um porão, onde todas as presas, 

sem distinção daquilo que as levou à prisão, viviam no 

mesmo espaço, dormindo no chão sem cobertores, fazendo 
comida e lavando roupa. Outra ocupação elas não tinham. 

Viviam, também, muitas crianças neste porão, pois as 

mulheres presas podiam levar seus filhos junto. Elizabeth, 

conversando com as presas, notou que achavam que não 
tinha mais solução para elas. 

Elizabeth lhes contou a parábola dos trabalhadores da 

vinha. Mesmo assim, não queriam nada com nada. 
Elizabeth perguntou: E o que será dos filhos de vocês?.  

Com isso, ela conseguiu despertar nelas o interesse por 

mudanças. 

Primeiramente, foi começada uma escolinha dentro da 
prisão. Com regras, elaboradas por Elizabeth, a vida na 

prisão ficou organizada. O clima entre as aprisionadas 

mudou completamente, baseado nos ensinamentos da Bíblia 

e vivenciado pelo exemplo de Elizabeth. Agora, com as 
autoridades, Elizabeth lutou pelo direito das mulheres em 

trabalhar, estudar e ter cultos. Em 1817, foi fundada uma 

associação para ajudar nos presídios das mulheres. 
A partir desta reforma, Elizabeth fez muitas viagens, 

visitando presídios na Europa e na América do Norte, 

falando, sem medo, com as mais diversas autoridades. A 
reforma da prisão de Newgate desencadeou, assim, a 

reforma dos presídios em geral.” 

 

 

Assim Vivia o Apóstolo Paulo: 
Atos 20:18-20: “Assim que se reuniram, Paulo lhes 
declarou: Vós bem sabeis como foi que me comportei entre 

vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o 

primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. 19. Servi 

ao SENHOR com toda a humildade e com lágrimas, sendo 
impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. 

20.Sabeis igualmente, que jamais deixei de vos pregar nada 

que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de 
casa em casa.” 

 

 

Escreva Agora, Como Está Vivendo Você? 

 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Pensar que você não pode fazer nada é quase tão 

arrogante quanto pensar que pode fazer tudo” 

                                                   (Phillips Brooks) 
 

                                                                                                 

 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                 

 
 


