
Quem é Jesus? 
(XXXIII) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( VII ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( VII ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Afirmo - 

Pois a Minha Carne é Verdadeira Comida, e 

Meu Sangue é Verdadeira Bebida. Aquele 

Que Come a Minha Carne e Bebe Meu 

Sangue Permanece Em mim, e Eu Nele. 
(III) 

 
Jesus o Homem, Desceu do Céu Para Me 

Servir: 
 
Isaías 25:9: “E naquele Dia todos levantarão suas vozes 

para dizer: Vede, este é o nosso DEUS! Nele esperávamos 

nós, certos de que nos salvaria, e, de fato, nos salvou! Este 
é YAHWEH, nós depositamos nEle toda a nossa confiança. 

Exultemos e regozijemo-nos na Sua Magnífica Salvação!”  

 
Sim, naquele Dia, refere-se ao Maravilhoso Dia do 

Arrebatamento da Igreja. Neste Dia, para aqueles que serão 

Arrebatados, será um Espetáculo Indescritível; uma 

Experiência Sobrenatural inimaginável; uma Alegria 
como nenhuma outra experimentada anteriormente. De fato, 

naquele Dia a Morte Definitivamente Estará Vencida 

para aqueles que creram em Jesus Cristo! Observe o que 

disse o Apóstolo Paulo sobre aquele Dia: 

 
I Coríntios 15:54-57: “E, quando este corpo corruptível se 

revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir 

de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está 
escrita: Tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está, ó 

morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 

56.O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a 

Lei. 57.Graças a Deus, que nos dá a Vitória por intermédio 

de nosso SENHOR JESUS CRISTO.” 
 

 

Percebeu, amado do SENHOR, que JESUS descerá de novo, 
para nos Servir de Novo, não mais para nos Salvar, mas 

para cumprir o que Ele prometeu aos que receberam de livre 

e expontânea vontade a Salvação que Ele pagou com a Sua 

Própria Vida! Assim prometeu JESUS: Eu vou leva-los 

comigo para a Minha Casa no Céu: 
 

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

Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai 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.” 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (VII): João 

6:55-56: “Em Verdade, Em Verdade Vos Afirmo: A 

Minha Carne é Verdadeira Comida, e Meu Sangue é 
Verdadeira Bebida. Aquele Que Come a Minha Carne e 

Bebe Meu Sangue Permanece Em Mim, e Eu Nele. 

 

Neste caso Jesus está nos dizendo, que comer a Sua Carne - 

que é a Sua Palavra - e beber o Seu Sangue - que é a Sua 

Vida - precisa ser algo contínuo, aqui na Terra, sob pena de 
não permanecermos nEle e Ele em nós, o que seria um 

desastre! 
 

Jesus o Homem, Devo-Lhe Serviço Sem 

Restrição: 
Amados do SENHOR: Para os que foram Servidos por 

JESUS, pela Sua morte, comeram da Sua Carne e beberam 

do Seu Sangue, e estão plenamente conscientes que JESUS 

voltará para Servi-los novamente, dando-lhes um pouco da 
Sua Glória, levando-os definitivamente para o Céu; torna-se 

uma deslealdade não servi-lO, aqui e agora sem restrição, 

em tempo integral, com todo o seu ser: Espírito, alma e 

corpo. 
 

Em outras palavras: Quem tem a certeza que vai viver            

I Coríntios 15:54-57, de modo algum deveria ser omisso 
em Servir a Jesus Cristo de todo o coração no momento 

presente, saqueando o inferno e povoando o Céu, sob pena 

de estar negando a Jesus, porque estaria sonegando o seu 
testemunho de Salvação em Cristo para as multidões que 

estão indo para o inferno! A recomendação bíblica é 

simples: 
 

I Coríntios 15:58: “Portanto, meus amados irmãos, sede 

firmes e constantes, sempre abundantes na Obra do 

SENHOR, sabendo que o vosso trabalho não é vão no 

SENHOR.” 

 

 Conclusão: São Quatro Palavras Chaves Para Que 

Possamos Avaliar Nossa Fidelidade Em Servir a JESUS 

CRISTO: 

 

Firme: Em qualquer situação ou circunstância, Servir a 

Jesus sem vacilar! 

 

Constante: Servir a Jesus em tempo integral, sem 

nenhuma interrupção! 

 

Abundante: Quanto mais me dedico Abundantemente ao 

Serviço do Reino de Jesus, mais desfruto de Vida 

Abundante; e quanto mais Vida Abundante obtenho, mais 

me ofereço Abundantemente para o Serviço do Reino do 

meu Salvador! 
 

Trabalho: A Expectativa de Jesus é encontrar 

trabalhadores para a Sua Colheita!   
 

Mateus 9:36-38: “Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande 

compaixão pelas pessoas, porque estavam aflitas, exaustas 
e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. 37. 

Então, falou aos seus discípulos: De fato a Colheita é 

Abundante, mas os trabalhadores são poucos. 38. Por 

isso, orai ao SENHOR da seara e pedi que Ele mande mais 

Trabalhadores para a Sua Colheita.” 

 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Deus tem uma Obra a realizar neste mundo; fugir dessa 

Obra por causa das dificuldades e obstáculos é rejeitar Sua 
Autoridade”  

(John Owen) 

 

                                                                                                                                                      

 
                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                 

 
 


