
Quem é Jesus? 
(XLVI) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(VII) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(VII) 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele Pois, 

a Glória Eternamente, Amém - Ó 

Profundidade da Riqueza, Tanto da 

Sabedoria Como do Conhecimento de Deus! 
Quão Insondáveis São os Seus Juízos e Quão 

Inescrutáveis os Seus Caminhos! 
(I) 

 
 

Jesus a Águia - Voltou ao Céu: 
 

Colossenses 2:2-3: “Para que o coração deles (dos crentes) 

seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles 

tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, 
para compreenderem plenamente o Mistério de DEUS, 

CRISTO, 3.em Quem todos os Tesouros da Sabedoria e do 

Conhecimento estão ocultos.” 
 

Esta Aliança com o HOMEM-DEUS, é essencial e muito 

proveitosa, pois Ele tem em Si todos os Tesouros da 

Sabedoria e do Conhecimento do PAI e, simplesmente quer 
passá-los para nós. Observe: 

 

 João 15:15: (Disse Jesus): “Já não vos chamo 
servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas 

tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de 

meu PAI vos tenho dado a conhecer.” 
 

JESUS o VERBO, a Palavra Viva, desceu da Glória para nos 
Salvar; mas voltou ao Céu, tendo-nos deixado um Legado, 

que são As Bem-Aventuranças, para que possamos nos 

AutoLibertar pela Instrumentalidade do ESPÍRITO 

SANTO! 

A Bem-Aventurança em si significa: Alegria Verdadeira, 

Suprema Felicidade, Profundo Bem-Estar, Felicidade 

Completa. Por isso ela só é alcançada através da 

AutoLibertação, com a ajuda que vem do Alto. 
 

No Maravilhoso Sermão do Monte JESUS nos Ministra com 

8 Pérolas de AutoLibertação, que são as Oito Bem-

Aventuranças que iremos absorvê-las até o fim deste ano: 

 

 Mateus 5:1-3: “Vendo JESUS as multidões, subiu 

ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus 

discípulos; 2.e Ele passou a ensiná-los, dizendo: 3.Bem-

Aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o 

Reino dos Céus. 

 

Observe amado que, só Herda o Reino dos Céus, quem abre 
mão do seu próprio Ego; quem se desapega das coisas 

terrenas, e valoriza muito mais o Reino Espiritual de JESUS 

CRISTO. Este pode até possuir bens materiais, mas o seu 
coração não está neles. Na Verdade, No Interior do Seu 

Próprio Espírito, se desapegam das coisas terrenas, no 

entanto, são Ricos Espiritualmente Em CRISTO JESUS, e 

provam, quando não hesitam em trocar tudo pelo Reino de 

DEUS. Assim se expressou o Apóstolo Paulo: 
 

Filipenses 3:7-8: “Mas o que, para mim, era lucro, 
isto considerei como perda por Amor de Cristo. 8.Sim, 

deveras considero tudo como perda, por causa da 

Sublimidade do Conhecimento de Cristo Jesus, meu 
SENHOR; por Amor do qual perdi todas as coisas e as 

considero como refugo, para poder ganhar a Cristo.” 
 

Reflita portanto profundamente: Aquilo que você Honra é 
aquilo que você Herda. Se honrarmos as coisas desta vida 

passageira, acima do Reino de JESUS CRISTO, lamento dizer, 

mas você não vai herdar nada!  
Lucas 9:62: “Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, 

tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o 

Reino de Deus.” 

 
Amado do SENHOR, pare de se preocupar com a sua família; 

com a sua vida profissional; com a sua subsistência; com o 

seu dinheiro; enfim, com o seu futuro! O PAI ETERNO sabe 

muito melhor cuidar de tudo isso, do que você. Sendo 

assim, cuide do Reino dEle em Primeiro Lugar: Observe o 
que disse JESUS: 

 

Mateus 6:31-33: “Portanto, não vos inquieteis, 
dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que 

nos vestiremos? 32.Porque os gentios é que procuram todas 

estas coisas; pois vosso PAI Celeste sabe que necessitais de 

todas elas; 33.buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu 

Reino e a Sua Justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas.” 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele 

Pois, a Glória Eternamente, Amém (I) 

Romanos 11:36,33: (Sobre JESUS): “Porque 

dEle, e Por Meio dEle, e Para Ele São Todas as 

Coisas. A Ele, Pois, a Glória Eternamente. 

Amém! Ó Profundidade da Riqueza, Tanto da 

Sabedoria Como do Conhecimento de DEUS! 
Quão Insondáveis São os Seus Juízos, e Quão 

Inescrutáveis, os Seus Caminhos!” 
 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

 

Adorarei JESUS em Espírito, e O Glorificarei 

Eternamente, porque mesmo tendo existido todas as 

coisas por meio dEle e para Ele; JESUS achou por bem me 

fazer herdeiro de DEUS e co-herdeiro com Ele! 
 

 

Adorarei JESUS em Verdade, por que me empenharei, em 

fazer com que muitos, creiam e absorvam a Profundidade 

das Riquezas, tanto da Sabedoria, como do 

Conhecimento de DEUS em CRISTO JESUS! 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Deus resiste aos soberbos, mas dá Graça aos humildes” 

 

 

 

                                                                                              

 


