
Quem é Jesus? 
(XXXVIII) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( XII ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( XII ) 

Então Jesus Perguntou Aos Doze: Vós 

Também Desejais Ir Embora? Mas Simão 

Pedro Respondeu a Ele: SENHOR, Para 

Quem Iremos? Tu Tens as Palavras de Vida 

Eterna. 
(I) 

 

Jesus o Homem, Desceu do Céu Para 

Me Servir: 
 

“Não sabes, não ouviste que o Eterno, YAHWEH, o SENHOR, 

o Criador de toda a Terra, não se cansa nem fica 
exausto?Sua Sabedoria é Insondável, Seu Conhecimento 

Incompreensível, não se pode esquadrinhar o Seu 

Entendimento, Inescrutável é o Seu Entendimento. 

29.Ele é que dá força ao cansado, e aumenta as forças ao 
que não tem nenhum vigor. 30.Os jovens se cansarão e se 

fadigarão, e os moços cairão, 31.mas os que esperam no 

SENHOR renovarão as suas forças; voarão com asas como 

águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se 

fatigarão." 
 

(Isaías 40:28-31) 
 

Você já conhece este texto bíblico? Eu já o conheço há tanto 

tempo, mas como tudo o que está escrito na Bíblia, cada vez 
que a lemos e meditamos, nos surpreendemos com novas 

revelações vindas diretamente do ESPÍRITO SANTO, como se 

fosse sempre a primeira vez que estivéssemos lendo aquela 
parte da Bíblia. Observe então neste texto, amado do 

SENHOR, que JESUS desceu do Céu, entre outras coisas, com 

duas finalidades:  

 

Primeiro: Ele é quem dá força ao cansado: Isto é, 

renova imediatamente as forças, em níveis espiritual, 

emocional e físico, de quem recebe a JESUS CRISTO como 

o SENHOR Absoluto de sua vida. Novamente Isaías, em 

outra ocasião confirma profeticamente esta Verdade: 

Isaías 57:15-16: "Porquanto assim afirma o Alto e 
Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome é 

Santíssimo: Habito no lugar mais Majestoso e Santo do 

Universo; contudo, habito também com o contrito e humilde 

de espírito, a fim de vivificar e proporcionar um novo 

ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao 

coração arrependido! 16. Pois não contenderei para 

sempre, nem me indignarei continuamente; porque, do 

contrário, o espírito definharia diante de mim, o Fôlego da 

Vida, que Eu Mesmo Criei." 
 

Segundo: Voarão com asas como águias: A Bênção 

agora se amplia, vai mais longe. Entenda-se claramente que 

aquele que deposita sua Única Esperança em JESUS, correrá 
e não se cansará; andará, e não se fatigará. Ou seja, 

diferentemente da Primeira Bênção, que é um renovo 

imediato, esta Segunda Bênção é contínua, justamente 
porque este crente que voou com asas como águia, ao 

Encontro de JESUS nas Alturas, decide se manter nos seus 

Lugares Altos e não mais se desliga da Fonte de Água Viva 

que é o Próprio Cristo! Observe: 
 

João 4:13-14: “Afirmou-lhe Jesus: Quem beber 
desta água tornará a ter sede; 14.aquele, porém, que beber 

da Água que Eu lhe der nunca mais terá sede; pelo 

contrário, a Água que Eu lhe der será nele uma Fonte a 

jorrar para a Vida Eterna.” 
 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (XII): João 

6:67-68: “Então Jesus Perguntou aos Doze: Vós Também 

Desejais Ir Embora? Mas Simão Pedro respondeu a Ele: 
SENHOR, para quem iremos? Tu tens as Palavras de Vida 

Eterna.” 
 

Jesus o Homem, Devo-Lhe Serviço Sem 

Restrição: 
 

“Não ore pedindo uma vida fácil. Ore para ser um homem 
ou uma mulher mais forte. Não ore pedindo uma tarefa 

equivalente às suas forças. Ore por forças equivalentes às 

suas tarefas.”                                                                                                                                          
 

(Phillips Brooks) 
 

Quem ama com todo o seu ser o Reino do Precioso SENHOR 

JESUS CRISTO, não busca o seu próprio bem-estar; despreza 

a zona de conforto; não se conforma em ver multidões 
caminhando definitivamente para o inferno; não suporta 

mais ver satanás e seu exército roubando, matando e 

destruindo pessoas, famílias e países. Mas pelo contrário, 
como bom Soldado de CRISTO, se apresenta para a guerra e 

diz:  

 

“Eis-me aqui, envia-me a mim!” 

O Apóstolo Paulo, rico, culto e influente na sociedade 
judaica na política e na religião, trocou tudo isso para ser 

um Soldado de CRISTO. Ele foi discriminado e perseguido, 

porém foi um dos maiores exemplos na história do 

cristianismo, de renúncia e fidelidade a JESUS! Assim disse 

Paulo: 

 

Filipenses 3:7-8: “Mas o que, para mim, era lucro, 

isto considerei como perda por Amor de CRISTO. 8.Sim, 
deveras considero tudo como perda, por causa da 

sublimidade do conhecimento de CRISTO JESUS, meu 

SENHOR; por Amor do qual perdi todas as coisas e as 
considero como esterco, para poder ganhar a CRISTO.” 

 

Conclusão: Por JESUS vale a pena qualquer sacrifício. Só 

Ele tem as Palavras de Vida Eterna! 
 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“ Depois disto, ouvi a Voz do SENHOR, que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por nós? Ao que prontamente 

respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim”                                                                        

                                                                 (Isaías 6:8) 

 

 

                                                                                                                                        
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                

 
 


