
Quem é Jesus? 
(XXXVI) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( X ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( X ) 

Entretanto, Existem Alguns de Vós Que 

Não Creem. Todavia, é o Espírito Quem Dá 

Vida; a Carne Para Nada Aproveita; as 

Palavras Que Eu vos Tenho Dito São 

Espírito e São Vida 
(I) 

 

Jesus o Homem, Desceu do Céu Para 

Me Servir: 
 

Para quem olha a Bíblia com os olhos carnais; querendo 

conhecê-la apenas pela lógica humana, ela é cheia de 
aparente contradições, que chamamos de paradoxos. 

Vejamos uma destas questões delicadas: 
 

A Bíblia afirma categoricamente que o homem é a Obra 
Prima de toda a Criação. Foi o único ser, criado por Deus à 

Sua Imagem, conforme a Sua Semelhança. Enfim, o homem 

é um ser dotado de espírito, assim como os anjos, porém, 

diferentemente dos anjos, só o ser humano pode gerar 
descendência espiritual. Em outras palavras, o gênero 

humano tem o poder de criar outro espírito, outro ser 

espiritual. E isto é único em todo o Universo! 
 

Ora, então por que apesar de tanto capricho quanto ao 

Projeto Homem, esta Obra Prima chamada Homem, 

fracassou, pecou, traiu a Deus, se rebelou e se afastou de 

quem o Criou com tanto Amor e perfeição? 
 

Apesar da aparente contradição, a resposta é muito simples. 
O Altíssimo determinou-se Criar um ser à Sua Semelhança, 

isto é, com capacidade de criar um outro ser espiritual mas, 

que ao mesmo tempo, fosse Totalmente Obediente ao seu 
Criador. Significando que este novo ser seria à prova de 

rebelião, e por livre  escolha decidisse Amar a DEUS Acima 

de Tudo e de Todos!   

O contrário aconteceu com o antigo Lúcifer, que era um 
anjo de luz e tinha a Honra de ser o chefe dos Querubins; 

porém, usando do seu Livre-Arbítrio, deixando-se levar pela 

inveja e soberba, rebelou-se violentamente contra o DEUS 

ALTÍSSIMO, arrastando consigo um terço do Céu! 
 

A Criação deste ser chamado Homem, era necessária na 
Economia Divina, para que este novo ser, tivesse a 

Autoridade de derrotar o antigo anjo de luz, que hoje 

chama-se satanás! Ou seja, Deus foi muito mais além do 

que tinha ido até então: Os anjos têm o Livre-Arbítrio, 

mas só o homem pode gerar ou criar outro ser que 

também tenha o mesmo Livre-Arbítrio de escolha! 
 

Através do Espírito Santo, entendemos que não há nenhuma 

contradição nos Planos de DEUS: O Criador, evidentemente 

sabia do fracasso do primeiro Adão, por isso, Ele Próprio na 
Pessoa do DEUS VERBO, que veio a chamar-se JESUS 

CRISTO, se dispôs, desde a Fundação do Universo, ser o 

Último Adão, para morrer pelo Primeiro Adão e vencer 

definitivamente a satanás. Em outras palavras, o Projeto 

Homem estava garantido pelo Próprio DEUS. Observe: 
 

  Apocalipse 13:8: “Todos os habitantes da Terra 
adorarão a Besta (o anticristo), ou seja, todos aqueles que 

não tiveram seus nomes escritos no Livro da Vida do 

Cordeiro, que foi morto desde a Criação do Universo.” 

E você, amado do SENHOR; JESUS desceu da GLÓRIA 

para lhe Servir. De que maneira você pretende usar o seu 

Livre-Arbítrio? Continuando em rebelião contra DEUS, ou 

recebendo JESUS CRISTO como Único DEUS, SENHOR e 

SALVADOR? Não esqueça: É o Espírito Santo quem dá 

Vida; a carne para nada aproveita; as Palavras que JESUS nos 

tem dito são Espírito e são Vida! 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (X):  
João 6:64,63,65,66: “64. Entretanto, existem alguns de 

vós que não crêem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, 

quais eram os que não criam e quem o iria trair. 63. É o 

Espírito quem dá Vida; a carne em nada se aproveita; as 

Palavras que Eu vos tenho dito são Espírito e são Vida. 65. 

E continuou: É por isso que Eu vos tenho dito que ninguém 
pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por 

meu Pai. 66.Daquele momento em diante, muitos dos seus 

discípulos recuaram e não mais andaram com Ele. 
 

Jesus o Homem, Devo-Lhe Serviço Sem 

Restrição: 
 

DEUS foi radical, largou tudo para priorizar você! De que 

forma você vai reagir? Perceba como reagiu o grande 

Josué, o sucessor de Moisés: 

Josué 24:15: “Mas, se não vos parece bem Servir a 

YAHWEH, escolhei agora a quem quereis servir: se as 

divindades às quais serviram vossos antepassados além do 

rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos 

amorreus em cuja terra agora habitais. Porém, eu e a 

minha casa serviremos ao SENHOR!”  

 

Algumas observações são de muita importância: 

 

Primeiro: Servir a JESUS CRISTO é uma questão de 

escolha! Servir com todo o nosso ser, ou Servir 

parcialmente, também é uma questão de escolha! 

 

Segundo: Quando não servimos a JESUS CRISTO, 

fatalmente estamos servindo a outras divindades. Sem deus 

você não fica! Há várias divindades para substituir a 

JESUS: O deus ego; o deus materialismo; o deus dinheiro; o 

deus ideologia; o deus família; o deus religiosidade, etc! 

 
 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em 

Cristo Jesus, o qual, subsistindo em Forma de Deus, não 

considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia 

apegar-se; antes, a Si mesmo se esvaziou, assumindo a 

forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, 

reconhecido em figura humana, a Si mesmo se humilhou, 
tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que 

também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o Nome que 

está acima de todo nome, para que ao Nome de Jesus se 
dobre todo joelho, nos Céus, na Terra e debaixo da Terra, e 

toda língua confesse que Jesus Cristo é SENHOR, para 

Glória de Deus Pai.” 

 (Filipenses 2:5-11) 
 

 

                                                                                                                                        
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                

 
 


