
Quem é Jesus? 
(XLII) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(III) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(III) 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra - Mas, a Respeito do 

Filho Diz, O Teu Trono, ó Deus (Cristo 

Jesus), Subsiste Pelos Séculos dos Séculos” 
(III) 

 
Jesus a Águia - Voltou ao Céu: 
 
Hebreus 1:3: “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.” 

 
Quando JESUS realizou a purificação dos nossos pecados na 

cruz do calvário, a Salvação Eterna tornou-se acessível 

a todos os que O recebem como Único DEUS, SENHOR e 

SALVADOR. Esta é a Maior Bênção que um ser humano pode 
receber, porque lhe garante a Vida Eterna ao lado do seu 

SALVADOR, gozando de todas as Suas Ilimitações! 

 
Mas sendo o Amor de JESUS INFINITO, Ele quer abrir as 

Janelas do Céu para que sejamos inundados também de 
Bênçãos terrenas, à medida em que sejamos parceiros de 

Aliança fiéis no Caráter e na Missão de CRISTO JESUS! 
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.” 

 

Homem, você está a caminho da Glória Eterna Com 

JESUS? Então você já experimentou a Sublimidade do 

Conhecimento de CRISTO JESUS, o qual já se declarou ser o 

Seu Amigo Pessoal, mas mesmo assim, você prefere chamá-

lO de SENHOR! Ele sabe que você também daria a Sua Vida 

por Ele; ou, no mínimo gastaria toda a sua vida para Ele. 
Por isso, JESUS está se declarando novamente: 
 

Filho, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 

abandonarei, pois Eu vim para que tenhas Vida e Vida em 

Abundância, já, aqui e agora! 
 

Porém, amado do SENHOR, não esqueça que o Rei Está 

Voltando, e já preparou uma casa para você no Céu. No 
entanto Ele disse na Sua Palavra que quando voltasse à 

Terra para lhe buscar, quer lhe encontrar na melhor forma 

possível, em espírito, alma e corpo. Quer lhe encontrar, 

Inteiro, Íntegro! Observe: 
 

I Tessalonicenses 5:22-23: “22.Afastai-vos e Abstende-vos 
de toda aparência e forma de mal. 23.O mesmo DEUS da 

Paz vos Santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e 

corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na 

Vinda de nosso SENHOR JESUS CRISTO.” 
 

Integridade da Alma e do Corpo (II) 
 

Na mensagem anterior tratamos da Cura das Emoções (I) 
de uma maneira geral, tendo porém o cuidado de denunciar 

que a Raiz de Rejeição é a principal ferida da Alma 

Humana, sendo a patrocinadora de outras quatro Raízes que 
destróem o Emocional do Homem, o que vem acontecendo 

desde o pecado no Éden, até hoje. Esta Infeliz Raiz, 

consegue convencer as pessoas que elas não são amadas, 
mas pelo contrário, são Rejeitadas em tudo e por todos! 

 

Todavia, o que faltou dizer, é que há um Antídoto 

Perfeito e infalível para esta Maldita Raiz, o qual é o 

Amor de DEUS em CRISTO JESUS. Observe: 
 

 

 

 

 Jeremias 31:3: “De longe se me deixou ver o 
SENHOR, dizendo: Com Amor Eterno Eu te Amei; por isso, 

com benignidade te atraí.” 
 

Cura das Emoções (II): Raiz de Amargura: 

Quando Rejeição e Amargura nascem na alma, o indivíduo 
se considera vítima da sociedade, das pessoas, da vida, e 

não raro culpa diretamente DEUS pelo que está passando. 

Estas pessoas vivem em um inferno particular, que atinge a 

si próprio e aos outros. Assim diz a Palavra: 
Hebreus 12:15: “Atentando diligentemente para 

que ninguém se prive da Graça de Deus; nem haja alguma 

Raiz de Amargura que brotando vos perturbe e, por meio 
dela muitos sejam contaminados.” 
 

Antídoto Para a Raiz de Amargura: É o Perdão 

Divino em nossos corações, para que possamos perdoar 

àqueles que nos magoaram. JESUS disse: 

Mateus 6:14-15: “Porque, se perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos 

perdoará; 15.se, porém, não perdoardes aos homens as 

suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas.” 

  

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra (III) 
 

Hebreus 1:8a: “Mas, a Respeito do Filho Diz, O 

Teu Trono, ó DEUS (CRISTO JESUS), Subsiste 

Pelos Séculos dos Séculos.”  
 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

A pergunta dentro do nosso espírito, que não quer calar: 

Quem é JESUS? Esta questão nunca será respondida 

plenamente, pela simples razão de que Ele é Infinito, e nós 

somos finitos! Pela Palavra conseguimos aprender que Seu 

Trono é Eterno; que Sua Autoridade é sobre todo o 

Universo, e não muito mais do que isso.  
 

Porém, pela Adoração Em Espírito e Em Verdade, 

conseguiremos tocar em Seu Coração, e isto gera um 

Conhecimento Sobrenatural, muito acima do intelecto 

humano! 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“A Adoração não faz parte da Vida Cristã; ela é a própria 

Vida Cristã”  
                                                                         (Gerald Vann)                                                                                                           

                            


