
Quem é Jesus? 
(XLIV) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(V) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(V) 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra - Por Que Amaste a 

Justiça e Odiaste a Iniquidade - Por Isso 

Deus, o Teu Deus, Te Ungiu Com Óleo de 

Alegria, Mais Que Sobre Qualquer Outro 
(V) 

 

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.” 

 
Enquanto JESUS estava na Terra, Ele comprou nossa 

Passagem Para o Céu; mas quando Ele voltou Para o Céu, 

começou a distribuir Bençãos aqui na Terra, de forma 

Abundante através do ESPÍRITO SANTO para os Seus servos 

fiéis! O texto abaixo confirma estes privilégios para quem 

tem o seu nome escrito com o SANGUE de JESUS no Livro 

da Vida: 

 

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.” 

 

Porém, por mais absurdo que seja, grande parte dos que têm 

esta Aliança Eterna com CRISTO JESUS, não tomam posse 

das Bênçãos Terrenas que estão à sua disposição! O que 

fazer então? A resposta é simples: Deixemo-nos Guiar, dia 

a dia pelo Doce e Poderoso ESPÍRITO SANTO. Assim diz a 

Palavra: 
 

 Romanos 8:14: “Porque todos os que são guiados 

pelo ESPÍRITO de DEUS são filhos de DEUS.” 
 

Agora, pense bem, amado do SENHOR: Como JESUS, nosso 

Grande Advogado, poderá nos defender das acusações de 

satanás diante do PAI, se ainda temos iniquidades e 

transgressões não arrependidas? 
 

É pois urgente que deixemos docemente, o ESPÍRITO nos 

dirigir à AutoLibertação, e possamos nos apresentar em 

Integridade de Alma e Corpo diante do PAI, lavando-nos 

frequentemente no SANGUE de JESUS. Caso contrário, 

mesmo estando a caminho do Céu, teremos tribulações 

desnecessárias aqui na Terra. Observe: 
 

Isaías 59:1-2: "Eis que a Mão do SENHOR não está 

encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o Seu 

Ouvido, para que não possa ouvir. 2.Mas as vossas 

iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 

vossos pecados encobrem o Seu Rosto de vós, para que não 

vos ouça." 
 

Integridade de Alma e de Corpo (IV):  
 

Eis como JESUS quer encontrar Sua Igreja quando Voltar à 

Terra: Pura, gloriosa, sem mácula, nem ruga: 

Efésios 5:26-27: “Para a santificar, purificando-a com a 

lavagem da água, pela Palavra, 27.Para a apresentar a Si 

mesmo Igreja Gloriosa, sem Mácula, nem Ruga, nem coisa 

semelhante, mas Santa e Irrepreensível.” 
 

Cura das Emoções (IV) - A Raiz da Rebelião: 
 

Fatalmente o Orgulhoso é um forte candidato a ser um 

Rebelde, cujas características são: Desrespeito e 

desconsideração às Instituições, visto que elege a si próprio 

como sendo o seu deus, a sua própria bitola, o seu próprio 

governante.  
 

O Rebelde se caracteriza pelo desprezo em acatar às 

Autoridades, ferindo assim o Grande Princípio da 

Autoridade estabelecido por DEUS em todo o funcionamento 

do Universo.  
 

O Rebelde também se caracteriza pela Independência, o 

que lhe impede de viver em harmonia com a própria 

sociedade. 
 

Infelizmente, o fim do Rebelde é a morte, se não se 

arrepender em tempo. Observe o que diz a Palavra: 

 

Provérbios 1:28-33: “Então, me invocarão, mas Eu 

não responderei; procurar-me-ão, porém não me hão de 

achar. 29.Porquanto aborreceram o Conhecimento e não 

preferiram o Temor do SENHOR; 30.não quiseram o Meu 

Conselho e desprezaram toda a Minha Repreensão.  

31.Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos 

seus próprios conselhos se fartarão.  32.Os insensatos são 

mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de 

bem-estar os leva à perdição. 33.Mas o que me der ouvidos 

habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal." 

 

 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra (V)  
Hebreus 1:9: “Por Que Amaste a Justiça e 

Odiaste a Iniquidade; Por Isso Deus, o Teu 

Deus, Te Ungiu Com Óleo de Alegria, Mais Que 

Sobre Qualquer Outro.” 
 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

 

Adorar JESUS em Espírito, é Amar a Justiça do PAI. É 

contemplar em êxtase e perguntar: Como pôde o PAI 

descarregar toda a Sua Justiça, que era contra mim, sobre 

Ele, JESUS!? 
 

 

Adorar JESUS em Verdade, é Odiar o Pecado, a Iniquidade. 

É se apartar da sujeira do estilo de vida do Mundo, que 

adora a Mentira e o Pecado. E assim levar muitos a 

receberem a Salvação em CRISTO JESUS! 

 

 Se assim vivermos, seremos ungidos com o Verdadeiro 

Óleo da Alegria! 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Deus faz que o solitário habite em família; tira os cativos 

para a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra 

árida” 

 (Salmos 68:6) 

 

                                                                                              

 


