
Quem é Jesus? 
(XXXV) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( IX ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( IX ) 

Dura é Essa Palavra, Quem Pode 

Suportá-la? Disseram Portanto Muitos dos 

Seus Discípulos ao Ouvirem as Palavras de 

Jesus. 
(I) 

 

Jesus o Homem, Desceu do Céu Para 

Me Servir: 
 

Você sendo um Projeto Especial e Único do DEUS PAI, não 

teria como dar errado, se não fosse a entrada do pecado nos 

primórdios da raça humana. Estamos tão acostumados com 

a realidade da nossa Independência de DEUS, que não 

fazemos ideia do horror e prejuízos causados por esta 
tragédia. Observe o que diz a Palavra de DEUS: 

 

Romanos 3:23: “Porque todos pecaram e 

destituídos estão da Glória de Deus.” 
 

Porém, o PAI não conformado com este fracasso do ser 

humano, o qual sempre foi o Seu Maior Projeto, ofereceu-se 

a Si Próprio na Pessoa do Seu Filho, Cristo Jesus, para 
gratuitamente, devolver a Vida Eterna a quem assim o 

desejar de todo o coração. Se não vejamos: 
 

Romanos 6:23: “Porque o salário do pecado é a 

morte, mas o Dom Gratuito de Deus é a Vida Eterna em 
Cristo Jesus nosso SENHOR.” 
 

É compreensível portanto que DEUS trabalhe intensamente e 

ativamente, através do ESPÍRITO SANTO, para que você dê 

certo, conforme o Projeto Original. Confira: 
 

Salmos 103:3-5: “É Ele (O SENHOR) quem perdoa 

todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas 

enfermidades, 4.quem redime a tua vida da cova, quem te 
coroa de benignidade e de misericórdia, 5. quem te supre 

de todo o bem, de maneira que a tua mocidade se renova 

como a da águia.” 

JESUS o HOMEM, Desceu do Céu Para Lhe 

Servir, Garantindo-lhe Três Coisas: 
 

Primeiro, mediante o seu arrependimento e 

entrega total a JESUS CRISTO, todas as suas Iniquidades são 

perdoadas e lavadas pelo Seu Sangue, garantindo-lhe a 

Vida Eterna no Céu! 
 

Segundo, o Sangue de JESUS derramado naquela 

cruz tem o Poder de curar o seu corpo físico e preservá-lo 

para uma vida longa, desde que você esteja vivendo 

segundo o Plano Original, e exatamente no Centro da Sua 

Vontade! Este renovo é representado pela vida da águia 

🦅. 

 

Terceiro, JESUS veio para lhe servir, de tal forma 

que você seja permanentemente atingido pela Sua 

Benignidade e Misericórdia, que é a Vida Abundante 

prometida por Cristo Jesus! 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (IX): João 

6:60-62: “Dura é Essa Palavra. Quem Pode Suportá-la? 

Disseram portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem 
as Palavras de Jesus. Quando Jesus percebeu, em seu 

íntimo, que seus discípulos estavam murmurando por causa 

de Suas Palavras, disse-lhes: Isso vos escandaliza? O que 

acontecerá quando virdes o Filho do homem subir para o 

lugar onde estava antes?” 

 

Jesus o Homem, Devo-Lhe Serviço Sem 

Restrição: 
 

Assim Disse Agostinho de Hipona: Agostinho de Hipona, 

conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um 

dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros 
anos do cristianismo cujas obras foram muito influentes no 

desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. 

Falecimento: 28 de agosto de 430 d.C: 
 

“Deus não se torna maior se você o reverencia, mas 

você se torna maior se o serve”   

 
Sabe por que as Palavras de Jesus, que são as Palavras de 

Vida Eterna, muitas vezes nos parecem duras demais?         

É porque nos iludimos com o falso conforto imediatista, o 

qual sugere uma religiosidade descompromissada com o 

Reino pelo qual Jesus Cristo desceu do Céu e doou a Sua 
Vida totalmente para nós. 

Somos iludidos pelo nosso próprio egoísmo e comodismo e 
nem percebemos que sem Compromisso Total de Servir ao 

Reino de JESUS CRISTO, não há integridade de Aliança; o 

que nos leva a perder também a integridade de Suas 

Bênçãos!  
Esta era a oportunidade que o diabo esperava ansiosamente 

para nos oprimir com tribulações desnecessárias. Cuidado 

pois, amado: Este compromisso frouxo e sem Dedicação de 

Serviço para com JESUS CRISTO, é entendido no Mundo 
espiritual como um compromisso com o outro reino, o reino 

das trevas. Em outras palavras: Sem Trabalho Você Não 

Fica! Perceba como a Palavra de DEUS nos adverte: 

 
Salmos 107:10-16: “Os que se assentaram nas 

trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em 

ferros, 11. por se terem rebelado contra a Palavra de Deus 
e haverem desprezado o Conselho do Altíssimo, 12. de 

modo que lhes abateu com trabalhos o coração — caíram, e 

não houve quem os socorresse. 13. Então, na sua angústia, 

clamaram ao SENHOR, e Ele os livrou das suas tribulações. 
14.Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes 

despedaçou as cadeias. 15. Rendam graças ao SENHOR por 

Sua Bondade e por Suas Maravilhas para com os filhos dos 

homens! 16. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou 

as trancas de ferro.” 

 

 
 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Orar sem trabalhar é zombar de Deus; trabalhar sem orar 

é roubar de Deus a Sua Glória”  

(Robert Haldane) 

                                                                                                                      
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                

 
 


