
Quem é Jesus? 
(XLI) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(II) 

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 - E Toda Língua 

Confesse Que Jesus Cristo é SENHOR, Para 

Glória de Deus Pai.” 
(II) 

 
Jesus a Águia - Voltou ao Céu: 

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

falado muitas vezes 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.” 

 
Já vimos na Mensagem anterior que, o Maior e o mais 

Incomparável Benefício obtido para nós por JESUS ao 

vencer a morte e reassumir a Sua Condição Plena de DEUS, 

foi a Salvação Eterna! Evidentemente, este é o Maior 

Benefício porque diz respeito em onde iremos passar a 

Eternidade. Há porém Benefícios que podem e devem ser 

usufruídos já nesta vida, aqui e agora, para a Glória do PAI, 

do FILHO e do ESPÍRITO SANTO! Observe: 

 
 

 

 

 Romanos 8:31-34: “Que diremos, pois, à vista 

destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

32.Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por 

todos nós o entregou, porventura, não nos dará 

graciosamente com Ele todas as coisas? 33.Quem 

intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus 

quem os justifica. 34.Quem os condenará? É Cristo Jesus 

quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à 

direita de Deus e também intercede por nós.” 
 

Entenda portanto, amado do SENHOR, que a Segunda 

Grande Bênção comprada por JESUS na cruz, é a primeira e 

a mais importante para efeito de Vida Abundante a ser 

usufruída aqui na Terra. Trata-se da Quebra de Maldições e 

Libertação Em Todos os Aspectos. Se não vejamos: 
 

Gálatas 3:13-14: “Cristo nos resgatou da Maldição 

da Lei, fazendo-se Ele próprio Maldição em nosso lugar 

porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 

em madeiro, 14.para que a Bênção de Abrahão chegasse 

aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, 

pela fé, o Espírito prometido.” 
 

Não há tempo a perder, vamos à luta: Tudo o que JESUS 

conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. 

Tomemos, pois posse de toda a Libertação, tanto na Área 

Mental, das Emoções, como na Área da Integridade Física, 

econômico-financeira, etc. DEUS quer e aplaude quando 

conseguimos nos AutoLibertar, pelo Poder que há no 

SANGUE de JESUS. A Palavra de DEUS nos garante a Vitória: 

Basta Crer com o Coração, Confessar com a Boca, e Agir 

conforme Confessou. Examinemos o que diz a Bíblia: 
 

Cura das Emoções: Basta que, diariamente meditando 

intensamente no que JESUS nos garantiu, façamos valer, a 

Sua Palavra, visto que Ele é um DEUS de Palavra: 
 

Mateus 11:28-30: “Vinde a mim, todos os que 

estais cansados, sobrecarregados e oprimidos, e Eu vos 

aliviarei. 29.Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de 

mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis 

descanso para as vossas almas. 30.Porque o meu jugo é 

suave, e o meu fardo é leve.” 
 

Agora, pois mergulhados no Amor de JESUS, teremos forças 

para expulsar da mente todos os sentimentos e pensamentos 

negativos; destruir as fortalezas mentais que nos foram 

impostas por satanás; expulsar todo espírito de engano, 

que tem nos atormentado ao longo da vida; nos livrar, em o 

Nome de JESUS, de todo orgulho e soberba da nossa alma, 

e levar cativos todo pensamento à Obediência de CRISTO! 

Observe: 

 

 

 

II Coríntios 10:4-5: “Porque as armas da nossa 

guerra não são terrenas, mas Poderosas em Deus para 

destruir fortalezas! Destruindo argumentos falsos, vãs 

filosofias e a arrogância que tenta levar as pessoas para 

longe do Conhecimento de Deus, dominando todo o 

pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo.” 

 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra (II) 
 

Filipenses 2:11: “E Toda Língua Confesse Que 

Jesus Cristo é SENHOR, Para Glória de Deus 

Pai.” 
 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

“A PALAVRA de CRISTO JESUS Criou o Universo; a Sua 

PALAVRA Sustenta o Universo; nós fomos criados por 

intermédio de Sua PALAVRA. Sendo assim, quando O 

Confessamos como DEUS SENHOR e SALVADOR; quando O 

Glorificamos, O Louvamos, e O Adoramos em Espírito e em 

Verdade, estamos trazendo para dentro de nós a Sua Força, 

Seu Poder e Permaneceremos para sempre, como está 

escrito”: 

 

I João 2:17: “Ora, o Mundo passa, bem como a sua 

concupiscência (seus desejos carnais); aquele, porém, que 

faz a Vontade de Deus permanece eternamente.” 

 

Todavia, há no Planeta Terra uma oposição à PALAVRA de 

JESUS CRISTO. E tudo o que é contrário à PALAVRA de 

JESUS, causa destruição, justamente porque está se opondo 

ao Poder que o Criou. Porém, chegará o Dia em que todo 

joelho se dobrará e toda língua confessará que JESUS 

CRISTO é SENHOR; até porque DEUS não tolerará mais 

oposição destrutiva sobre a Sua Criação! 

 

E você, amado do SENHOR, ainda guarda alguma oposição 

à PALAVRA de DEUS, a qual é o Próprio JESUS? 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Deus é Espírito; e importa que os seus adoradores o 

adorem em Espírito e em Verdade”  

(João 4:24) 

                                                                                                                                            

 
 


