
Quem é Jesus? 
(XL) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(I) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(I) 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra - Pelo Que Também 

Deus o Exaltou Sobremaneira e Lhe Deu o 

Nome Que Está Acima de Todo Nome 
(I) 

 
Jesus a Águia - Voltou ao Céu: 
 

O DEUS-VERBO, que como Homem veio a chamar-se JESUS, 

é DEUS PLENO e Co-Autor da Criação do Universo junto 

com o DEUS-PAI. Mas após a purificação dos pecados da 

raça humana, voltou para o Céu e reassumiu a Sua Condição 

Plena de DEUS, assentando-se à Direita do PAI nas Alturas 

Infinitas, trazendo-nos incontáveis benefícios múltiplos e 

tremendos!  Observe: 

 
Hebreus 1:1-3: “Havendo Deus, desde a 

antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas 

maneiras, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, 

2.nestes últimos tempos, nos falou mediante Seu Filho, a 

quem constituiu Herdeiro de tudo o que existe e por meio de 

quem Criou o Universo. O Filho, que é o Resplendor da 

Glória de DEUS PAI e a expressão exata do seu Ser, 

sustentando todas as coisas pela Sua Palavra Poderosa, 

depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à 

direita da Majestade, nas alturas.” 

 
Hoje vejamos alguns desses Tremendos Benefícios, obtidos 

após a Volta de JESUS para o Céu: 

 

 

 

O Maior e o mais Incomparável Benefício é a Salvação 

Eterna! No entanto, há uma Lei Universal, que se faz 

presente em todas as áreas da Criação de DEUS; isto é: Só 

toma posse das Bênçãos Especiais, Particulares, 

Patrocinadas pelo ALTÍSSIMO quem, pela decisão, exercendo 

o seu livre-arbítrio, toma posse, primeiro, desta Inigualável 

Salvação Comprada por JESUS CRISTO na cruz do calvário. 

E esta Salvação Eterna está totalmente liberada para todos 

que têm sede do DEUS ALTÍSSIMO! Observe: 
 

Apocalipse 21:6-7: “Disse-me ainda (JESUS): — Tudo está 

feito! Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a 

quem tem sede, darei de Graça da Fonte da Água da Vida. 

7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele e 

ele será o meu filho.” 
 

Entendendo melhor esta Declaração de JESUS: 
 

Eu Sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e 

o Fim: O Alfa e o Ômega, significam que a Vida Eterna 

faz parte da Natureza Divina de JESUS. O Princípio e o Fim, 

apontam para Ele como o Sustentador de tudo o que Ele 

Criou! 
 

Este entendimento é uma Bênção, porque traz um grande 

conforto saber que Aquele que nos Criou é o mesmo que 

nos Sustenta. Em outras palavras: Ele se Importa conosco 

também! 
 

Eu, a Quem Tem Sede, Darei de Graça 

da Fonte da Água da Vida: Grátis é a Salvação em 

CRISTO, mas só bebem dessa Fonte, evidentemente, aqueles 

que têm sede!  
 

E Eu Serei o Deus Dele e Ele Será o 

Meu Filho: É natural, para quem bebe da Água da Vida, 

tornar-se participante da mesma Natureza de onde veio esta 

Água. Logo, quem recebe a Salvação em CRISTO, deixa a 

condição de criatura e passa para a condição de filho (João 

1:11-12); tornando-se, pois Herdeiro de DEUS e Co-

Herdeiro com CRISTO (Romanos 8:16-17). 
  

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra (I) 
 

Filipenses 2:9: “Pelo Que Também Deus o 

Exaltou Sobremaneira e Lhe Deu o Nome Que 

Está Acima de Todo Nome.” 
 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

“As criaturas não nascem com desejos, a menos que exista 

satisfação para eles. Um bebê sente fome; bem, existe uma 

coisa chamada comida. Um patinho quer nadar; bem, existe 

uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo 

um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode 

satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para 

outro mundo.”   

                                                                            (C.S.Lewis) 

                                                                                                                                                      

 

Neste meu Novo Mundo, que é o habitat da minha Nova 

Natureza, a única coisa que me satisfaz plenamente é a 

Adoração, e a explicação é clara na Bíblia: 

 

João 18:36: “Respondeu Jesus: O meu Reino não é 

deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus 

ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu 

entregue aos judeus; mas agora o meu Reino não é daqui.” 

 

A conclusão é que, como JESUS foi enviado pelo PAI, da 

mesma forma também somos enviados por CRISTO como 

embaixadores ao mundo que, por enquanto, está governado 

por satanás. Por isso, assim se expressou o Próprio JESUS: 

 

João 17:15-18: (Disse JESUS): “Não oro para que 

os tires do mundo, mas sim, para que os protejas do 

príncipe deste mundo. 16. Eles não são do mundo, como 

também Eu não sou. 17. Santifica-os pela Tua Verdade; a 

Tua Palavra é a Verdade. 18. Da mesma maneira como me 

enviaste ao mundo, Eu os enviei ao mundo.” 

 

Neste caso, a Palavra Santificação se refere a ser Separado 

para Uso Exclusivo de DEUS. E é claro que isto inclui a 

Adoração como um estilo de vida! 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que 

somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também 

herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se 

de fato com Ele sofrermos, para que também com Ele 

sejamos glorificados”  

                                                                 (Romanos 8:16-17) 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                

 
 


