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Jesus o Homem, Desceu do Céu Para 

Me Servir: 
 
Deuteronômio 33:27: “O Deus Eterno é a tua habitação e, 

por baixo de ti, estende os Braços Eternos; Ele expulsou o 

inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o.” 
 

Amado do SENHOR: Se você Celebrou uma Aliança Eterna 

com JESUS CRISTO, você trocou de reino; seus Princípios e 
Valores também mudaram; hoje você odeia o pecado; ama a 

Palavra de Deus; medita nela dia e noite; e não suporta mais 

se sentir longe do ESPÍRITO SANTO. Saiba porém que 

satanás, o inimigo de DEUS, também é seu inimigo, e não 

desistiu de você! 
 

No entanto, saiba também que não há nada nem ninguém 
que possa fazer escapar algo ou alguém das Mãos do DEUS 

ETERNO. E assim o ALTÍSSIMO expulsará o diabo e seus 

demônios de sua vida e lhe dará condições de destruí-los 

pelo SANGUE de JESUS! E você cantará alegremente: 

 

Salmos 91:1-16: Eu estou habitando no Esconderijo do 
Altíssimo, e à Sombra do Onipotente  descansarei. 2. Direi 

do SENHOR: Ele é o meu Refúgio e a minha Fortaleza, o meu 

Deus, em quem confio. 3. Porque Ele me livra do laço do 
passarinheiro, e da peste perniciosa. 4. Ele me cobre com 

as Suas Penas, e debaixo das Suas Asas estarei seguro; a 

Sua Verdade é Escudo e Couraça. 

 
 

 5. Não temerei o terror da noite, nem a seta que voe de dia, 
6. nem a peste que se propaga nas trevas, nem a epidemia 

que assola ao meio-dia. 7. Mil poderão cair ao meu lado, e 

dez mil à minha direita; mas eu não serei atingido. 

 8. Basta que olhe com os meus olhos, para ver a herança 
dos ímpios. 9. Pois eu disse: O SENHOR é o meu Refúgio; fiz 

do Altíssimo a minha morada, 10. nenhum mal me 

sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. 11. 
Porque aos Seus anjos dará ordens a meu respeito, para 

que me guardem em todos os meus caminhos. 12. Eles me 

sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em 
alguma pedra. 13. Pisarei o leão e a víbora; calcarei aos 

pés o leãozinho e a serpente. 14. Pois que tanto me amou, 

porque a Mim se apegou com amor Eu o livrarei; coloca-

lo-ei num alto Refúgio, porque ele conhece o Meu Nome. 
15. E quando ele me invocar, Eu lhe responderei; estarei 

com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei. 16. Saciá-lo-

ei com longevidade, e lhe mostrarei a Minha Salvação.” 
 

É assim, amado do SENHOR, é dessa forma que Jesus o 

Homem, deseja lhe Servir ! 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (VIII): João 

6:57-59: “Em Verdade, Em Verdade Vos Afirmo: 

Assim Como o Pai, Que Vive, Me Enviou e 

Igualmente Eu Vivo Pelo Pai, Assim Quem de 

Mim Se Alimenta, Por Mim Viverá. Este é o Pão 

Que Desceu do Céu. De Modo Algum 

Comparável ao Maná Comido Por Vossos Pais, 

Que Agora Estão Mortos. Aquele Que Comer 

Deste Pão Viverá Eternamente. Essas Verdades 

Disse Jesus, Enquanto Ensinava na Sinagoga 

Em Cafarnaum.”     
 

Jesus o Homem, Devo-Lhe Serviço Sem 

Restrição: 
Assim Disse J.Hudson Taylor (1832 -1905) - 

Missionário Inglês na China Por 51 Anos: 
 

“Todos os gigantes de Deus foram homens fracos que 

fizeram grandes coisas para Deus porque se basearam na 
Presença Divina com eles.”  
 

Amado do SENHOR: Quem foi que lhe disse que você não 

pode servir ao Reino do Precioso SENHOR Jesus 

Cristo porque não tem capacidade? Sem dúvida foi 

satanás! Mas, como sempre o diabo que é o maior 

enganador do Universo só mente, ou só conta a meia 

verdade, que é pior ainda! 

Sim, de fato, ninguém tem capacidade própria de Servir a 
Deus; no entanto, o Pai Eterno nunca chamou os que se 

acham capacitados, mas sempre capacita a quem chama. 

Aliás é uma especialidade de Deus, usar o que o Mundo 

conhece como os menos capacitados, os menos favorecidos, 
e usá-los de uma maneira extraordinária. Se não vejamos: 

 

I Coríntios 1:18-20,26-28: “Certamente, a Palavra da cruz 
é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos 

salvos, Poder de Deus. 19.Pois está escrito: Destruirei a 

sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos 
entendidos e instruídos. 20.Onde está o sábio? Onde, o 

homem culto? Onde, o questionador deste século? 

Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?  

26.Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação; visto que não 
foram chamados muitos sábios segundo os critérios 

humanos, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre 

nascimento; 27.pelo contrário, Deus escolheu as coisas 
loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as 

coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes; 28.      

e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as 

desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as 
que são.” 

 

Amado, coragem, levante-se, porque JESUS quer te usar 
Poderosamente, de uma maneira como nunca pôde 

imaginar! Não esqueça, Ele é o Fiador e Mediador desta 

Aliança Eterna, e já enviou o ESPÍRITO SANTO no qual 
você fará Proezas. Observe: 

 

Hebreus 7:22: “Por isso mesmo, Jesus se tem tornado 

Fiador de Superior Aliança.” 
 

Hebreus 8:6: “Agora, com efeito, obteve Jesus Ministério 

tanto mais excelente, quanto é Ele também Mediador de 
Superior Aliança instituída com base em Superiores 

Promessas.” 

 
 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Com mentiras e lisonjas satanás corromperá todos 
aqueles que tiverem abandonado a Aliança, mas o povo que 

conhece ao seu Deus se tornará Forte e Fará Proezas” 

(Daniel 11:32) 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                 

 
 


