
Quem é Jesus? 
(XXXVII) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( XI ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( XI ) 

Entretanto, Existem Alguns de Vós Que 

Não Creem. Pois Jesus Sabia, Desde o 

Princípio, Quais Eram os Que Não Criam e 

Quem o Iria Trair  
 ( II ) 

 

Jesus o Homem, Desceu do Céu Para 

Me Servir: 
 

“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com 

ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus 

além de Ti, que trabalha para aquele que nEle 

espera.” 
 (Isaías 64:4) 

 
 

Algumas Verdades de uso Urgente e Emergente precisamos 
perceber através deste texto bíblico: 
 

Primeiro: Só o DEUS TriUno: DEUS PAI, DEUS VERBO 

(CRISTO JESUS) e DEUS ESPÍRITO, luta e trabalha em nosso 

favor, por um motivo muito simples: O PAI nos Projetou; 
JESUS nos Restaurou, nos Reconciliando com o PAI; e o 

ESPÍRITO SANTO, nos põe para funcionar de acordo com a 

Vontade do PAI. Observe: 
 

O Projeto Homem Foi Concebido Pelo PAI: 

Gênesis 1:27: “Ora, YAHWEH, DEUS, havia plantado um 
Jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do 

leste, e ali colocou o ser humano que formara.” 
 

A Reconciliação Com o PAI Através de CRISTO: 
Romanos 5:1: “Justificados, pois, mediante a fé, temos Paz 

com DEUS por meio de nosso SENHOR JESUS CRISTO.” 

 
O ESPÍRITO SANTO Quer nos Guiar Em 

Conformidade Com a Vontade do PAI: Romanos 8:14: 

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são 

filhos de Deus.” 

Segundo: Vendo agora por outro ângulo: Só para o 

crente que espera no seu Criador sem duvidar, e que 
deposita nEle Total Confiança, é que o PAI ETERNO poderá 

ter espaço para trabalhar pelo seu filho. Observe: 
 

Salmo 37:5: “Entrega o teu caminho ao SENHOR, 
confia nEle, e o mais Ele fará.” 

 

I João 5:14-15: “E esta é a Confiança que temos 

para com Ele (DEUS): que, se pedirmos alguma coisa 

segundo a Sua Vontade, Ele nos ouve. 15.E, se sabemos que 
Ele nos ouve quanto ao que Lhe pedimos, estamos certos de 

que obtemos os pedidos que Lhe temos feito.” 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (XI):  
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: 
 

Quem Verdadeiramente Ama a JESUS, o Serve em tempo 

integral, visto que esta é a expectativa que Ele tem a nosso 
respeito. E o maior e o mais inigualável Serviço que 

Alegrará o Coração de CRISTO JESUS, é fazer discípulos e 

cuidar deles! Observe: 
 

Isaías 53:11: “Ele (O Messias) verá o fruto do penoso 

trabalho de Sua Alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o 

Justo, com o Seu Conhecimento, Justificará a muitos, 

porque as iniquidades deles levará sobre Si.” 
 

Nesta Profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, 

vê-se claramente que o Servo Sofredor, contemplaria após a 
Sua Morte e Ressurreição, o fruto de pessoas Salvas, através 

da  instrumentalidade dos Seus servos, através dos séculos, 

e ficaria Satisfeito! 
 

Mateus 28:16-20: “Seguiram os onze discípulos para a 

Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. 17.E, 

quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 

18.Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 

Autoridade me foi dada no Céu e na Terra. 19.Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 

em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

20.ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 

ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação dos séculos.” 

 Fazer discípulos e cuidar deles é a única forma de 

estar no Centro da Vontade e da Expectativa de JESUS! 
 

 

João 21:15-17: “Depois de terem comido, perguntou Jesus 
a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que 

estes outros? Ele respondeu: Sim, SENHOR, Tu sabes que Te 

amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. 16.Tornou 

a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu 
me amas? Ele lhe respondeu: Sim, SENHOR, Tu sabes que Te 

amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas.17.Pela 

terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu 
me amas? Pedro entristeceu-se por Ele lhe ter dito, pela 

terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: SENHOR, Tu 

sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Jesus lhe 

disse: Apascenta as minhas ovelhas.” 
 

Apascentar e Pastorear os Cordeiros e Ovelhas 

ganhas para CRISTO, é a única forma de merecer a 

Confiança de JESUS! 

 

Entenda-se que Cordeiros são os recém convertidos, 

e as Ovelhas são os crentes mais maduros. 

 
 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Não trair a Expectativa e a Confiança de JESUS é a mais 

Alta Prioridade da minha vida” 

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                

 
 


