
Quem é Jesus? 
(XLIII) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(IV) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(IV) 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra - Mas a Respeito do Filho 

Diz - Cetro de Equidade é o Cetro do Teu 

Reino 
(IV) 

 

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 estava na Terra, estando limitado à condição 

humana, era sujeito, como todos os homens, ao tempo e 

espaço, e por isso, por mais que Ele trabalhasse com 

dedicação e afinco, as Bênçãos eram pontuais, atingindo 

mesmo que diariamente, um número limitado de pessoas. 
 

Todavia, quando CRISTO JESUS Assentou-se à Direita da 
Majestade nas Alturas, e enviou o ESPÍRITO SANTO para 

estar conosco e dentro de nós, as Suas Múltiplas Bênçãos 

passaram a ter a possibilidade de atingir todos os homens, 

de uma só vez, em todo o Globo Terrestre! São sobre essas 

Bênçãos que continuaremos falando hoje. Observe o que diz 

a Palavra: 

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 tem Saudade do Céu? Pois fique sabendo 

que, quanto mais tivermos Saudade do Céu, mais Bênçãos 

serão derramadas na Terra sobre aqueles que creem e 
servem a JESUS Com Integridade de Coração, Alma e 

Corpo. Observe: 
 

Saudade do Céu 
Filipenses 1:22-24: (Assim disse Paulo): 

“Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu 

trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23.Ora, de um e 

outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e 

estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 

24.Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na 
carne.”  

 

Integridade da Alma e do Corpo (III) 
 

II Pedro 3:14: “Por essa razão, pois, amados, 
esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados 

por Ele (Jesus) em Paz, Sem Mácula e Irrepreensíveis.” 
 

Logo, a Cura da Alma, das Emoções, que estavam 

envenenadas pelas Raízes de Rejeição e Amargura,  que 

vimos nas duas mensagens anteriores, podem e devem ser 

arrancadas, respectivamente pelo, Amor de DEUS Em 

CRISTO JESUS e pela capacitade de Liberar Perdão 

Divino Em Nossos Corações. Porém, há mais Raízes: 
 

Cura das Emoções (III) - Orgulho: 
 

A Raiz do Orgulho é mais uma maldita herança da 

Síndrome de Lúcifer que a raça humana herdou do pecado 

no Éden, quando o 1º casal entregou o comando da Terra 

para satanás. 
 

Na verdade, a prática deste sentimento é reproduzir o 

Caráter de Satanás. O Próprio ESPÍRITO SANTO desmascara  
nosso orgulho, denunciando-o como oposição do diabo para 

com DEUS: 
 

“O orgulho é o pecado mais antigo do Universo e não 

demonstra sinais de estar enfraquecendo com a 

idade.”  (Disse Jesus: João 8:43-44: “Qual a razão        

por que não compreendeis a minha linguagem? É porque 

sois incapazes de ouvir a minha palavra. 44.Vós sois do 

diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. 

Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na 

verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere 

mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e 

pai da mentira.”) 
 

“O orgulho é a adoração de nós mesmos, é a religião 

oficial do inferno.” (Lucas 4:6-8: “Disse-lhe o diabo: 

Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, 

porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. 

7.Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. 8.Mas 

Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao SENHOR, teu DEUS, 

adorarás e só a Ele darás culto.”) 

“O orgulhoso odeia o orgulho nos outros.”  (Lucas 

10:27b: Disse Jesus:“Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo.”) 

 

“A insatisfação é filha do orgulho.” (Filipenses 4:12a-

13: “Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é 

andar com fartura. Aprendi o mistério de viver satisfeito... 

13. Tudo posso nAquele que me fortalece.”) 

 

“A obra-prima do diabo é levar-nos a ter um bom 

conceito de nós mesmos.”  (Romanos 3:23: “Porque 

todos pecaram e destituídos estão da Glória de DEUS.”) 

 

“Nenhuma pessoa é mais fraca do que o orgulhoso, 

pois o orgulhoso baseia-se em nada.” (II Coríntios 

3:5: “Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de 

pensar alguma coisa, como se partisse de nós; pelo 

contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de 

DEUS.”) 

 
 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra (IV) 
 

Hebreus 1:8b: “Mas a Respeito do Filho Diz - 

Cetro de Equidade é o Cetro do Teu Reino.” 

 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

JESUS, Ele mesmo é a Verdade, e é por isso que só a Ele 

devemos Adoração em Espírito e em Verdade! 

 
JESUS: Apocalipse 19:11,16: “Vi o céu aberto, e eis um 

cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro 

e julga e peleja com Justiça. 16.Tem no seu manto e na sua 

coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e SENHOR dos 

Senhores.” 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“O antídoto para a Raiz do Orgulho é um espírito de 

humildade” 

 


