
Quem é Jesus? 
(XLV) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(VI) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(VI) 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra - Jesus Aproximando-se, 

Falou-lhes Dizendo - Toda a Autoridade Me 

Foi Dada No Céu e Na Terra 
(VI) 

 

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, ao voltar para o Céu reassumiu a Sua 
Condição Plena de DEUS, Ele tornou-se nosso Advogado 

junto ao PAI ETERNO. 
 

JESUS está empenhado, através do ESPÍRITO SANTO, em 

mostrar para o PAI o quanto estamos arrependidos, e o 

quanto estamos refletindo a Sua Glória aqui na Terra! Para 

esses o Salvador consegue enviar Suas Bênçãos. Observe o 

que diz a Sua Palavra: 
 

Apocalipse 21:6: (Disse Jesus Para João): “Disse-

me ainda: 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.” 
 

Esta Fonte atende ao servo de JESUS CRISTO, nesta 

vida e na Eternidade! Portanto, sejamos fiéis a Ele, 

enquanto estivermos aqui, para que recebamos as Bênçãos 

vindas diretamente do Céu, como está escrito: 

 

 

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, o Doce e Poderoso ESPÍRITO SANTO, nos auxilia em 

nossa fraqueza para que nos purifiquemos através da Cura 

das Emoções, obtendo assim de forma crescente, uma 

Integridade de Alma e Corpo. 

 
Este processo é contínuo e significa vencer, pelo SANGUE de 

JESUS, as Raizes de Iniquidade, que ainda habitam em 

nossas almas nesta sequência: Rejeição, Amargura, 

Orgulho, Rebelião e Impurezas. 

 

Cura das Emoções (V) - A Raiz de Impurezas 

ou do Oculto: 
 
A Impureza maior que pode existir é a Idolatria; e a mais 

Perversa Idolatria é o culto a si mesmo, denominado de 

Egolatria. O Ególatra geralmente não percebe as Forças 
Ocultas que o estão levando para a morte. Graças porém, a 

JESUS CRISTO, visto que alguns percebem em tempo e 

voltam arrependidos para a Casa do PAI.  

Muitos no entanto, se auto-destroem, praticando impurezas 

sexuais; impurezas de vícios; Impurezas de 

corrupção; impurezas de mentiras; impurezas de 

injustiças; impureza de semear contendas; e 

impurezas de violências, contra a sociedade e 

principalmente contra a própria família! 

 

Concluindo, o culto a si mesmo, gera no início uma 

Ganância desenfreada e desesperada, que significa uma 

Tremenda Ambição Egoísta, cujo fim é o fracasso! 

 
Amados, o Antídoto para esta Maldita Raiz do Oculto, é se 

tornar, cada vez mais um Adorador do DEUS ETERNO, 

Adorando-O em Espírito e em Verdade! 

 
Desculpem, mas por esquecimento, não citei na mensagem 

anterior (04/11/18), o Antídoto para a Maldita Raiz da 

Rebelião, o qual consiste em desenvolver em si um 

Espírito de Obediência! 

 

 

 

Para Que ao Nome de Jesus se Dobre 

Todo Joelho, nos Céus, na Terra e 

Debaixo da Terra (VI)  
Mateus 28:18-19a: “Jesus, Aproximando-se, 

Falou-lhes, Dizendo - Toda a Autoridade Me Foi 

Dada No Céu e Na Terra. Ide, Portanto, Fazei 

Discípulos de Todas as Nações.” 

 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

 
Adorarei JESUS em Espírito, por que Ele me delegou a Sua 

Própria Autoridade! 
 

 

Adorarei JESUS em Verdade, por que me empenharei, por 

toda a minha vida em cumprir a Missão que Ele me 

comissionou! 
 

 

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) 

 

 
                                                                                              

 


