
Quem é Jesus? 
(XLVII) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(VIII) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(VIII) 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele Pois, 

a Glória Eternamente, Amém - DEUS Pai 

Nos Revelou o Mistério da Sua Vontade, de 

Acordo Com o Seu Bom Propósito Que Ele 

Estabeleceu Em Cristo, Isto É, de Fazer 

Convergir Em Cristo Tudo Quanto Existe, 

Todos os Elementos Que Estão No Céu 

Como os Que Estão Na Terra, Na 

Dispensação da Plenitude dos Tempos 
(II) 

 

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.”  
 

Você já se perguntou, amado, o porquê de tanta polêmica 

sobre este Personagem, JESUS CRISTO? Esta polêmica já 

dura 2.000 anos, e não dá sinais de que esteja diminuindo. A 
Pessoa de JESUS sempre incomodou, incomoda, e continuará 

causando perplexidade a todos os homens. Em resumo, 

ninguém fica indiferente à Pessoa de JESUS! Observe o que 

diz a Palavra: 
 

Romanos 9:33: “Como está escrito: Eis que ponho 

em Sião uma Pedra de tropeço e Rocha de escândalo, e 

aquele que nela crê não será confundido, nem 
envergonhado.” 

 

Conclusão: Ou se constrói a vida sobre esta Rocha, ou se 

tropeça nela, resvalando para o abismo da Perdição Eterna! 
Quanto aos que já ouviram falar de JESUS, não há a 

possibilidade da indiferença: Um grupo O entende pelo 

Racional, considerando-O no máximo como filósofo, 

profeta, ensinador do amor e do bem; e até como o maior 

homem que já passou pela Terra.  
 

Porém, diferentemente, o outro grupo que se quebrantou e 

teve um Encontro em nível de Coração com JESUS, não 
consegue mais vê-lO apenas como Homem, mas 

principalmente o vê como DEUS! Até os Seus próprios 

meio-irmãos que no início não criam na Sua Divindade; no 

entanto, após a evidência da Sua Ressurreição, não mais O 

quiseram chamar de irmão, mas sim de SENHOR, e se 
consideravam Seus servos.  Veja a saudação inicial das 

cartas escritas por Tiago e Judas, dois de seus meio-irmãos: 

 
Tiago 1:1: “Tiago, servo de DEUS e do SENHOR 

JESUS CRISTO, às doze tribos que se encontram na 

Dispersão, saudações.” 

 
Judas 1:1: “Judas, servo de JESUS CRISTO e irmão 

de Tiago, aos chamados, amados em DEUS PAI e guardados 

em JESUS CRISTO.” 

 
E você, amado do SENHOR, como você vê e considera 

JESUS? 

 
JESUS 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 Segunda Bem-Aventurança: Mateus 5:4: “Bem-

Aventurados os que choram, porque serão consolados.” 

 

Há Pelo Menos Seis Tipos de Choro Praticados 

Pela Raça Humana:  
 

Chorar Em Arrependimento Pelos Próprios Pecados: 
Isaías 57:15: “Porquanto assim afirma o Alto e Sublime, 

Aquele que vive para sempre, e cujo Nome é Santíssimo: 
Habito no lugar mais Majestoso e Santo do Universo; 

contudo, habito também com o contrito e humilde de 

espírito, a fim de vivificar e proporcionar um novo ânimo 

ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração 

arrependido!” 

 

 

 

Chorar Pelos Perdidos Que Carecem de Salvação Em 

CRISTO JESUS: Lucas 19:41-44: “Quando ia chegando, 

assim que viu a Cidade (Jerusalém), JESUS Começou a 

Chorar Sobre Ela, 42. e proclamou: Ah! Se tu 

compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz! 
No entanto agora isto está encoberto aos teus olhos. 

43.Virão dias em que teus inimigos te cercarão de 

trincheiras e, por todos os lados, te ameaçarão, apertando 
o grande cerco contra ti. 44.Também lançarão por terra, tu 

e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti 

pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa 

oportunidade que tiveste com a visitação de DEUS!  
 

Chorar Motivado Pela Autopiedade: É o choro inútil 

com pena de si mesmo, mas sem arrependimento.  
 

Chorar de Raiva: Significa acrescentar pecado sobre 

pecado. 
 

Chorar Por Remorso: Parece arrependimento mas não é. 

Trata-se de uma Raiz de Amargura contra si próprio, que 

pode até levar ao suicídio. 
 

Chorar Por Fingimento Para Conseguir Alguma 

Vantagem: Não precisa nem dizer que DEUS abomina este 

tipo de choro. 
 

Hoje o Doce e Poderoso Espírito Santo está lhe visitando, 
para que você se arrependa e entregue sua vida a JESUS 

CRISTO. Qual será a sua resposta? 
 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele 

Pois, a Glória Eternamente, Amém (II) 
Efésios 1:9-10: “(DEUS Pai) Nos Revelou o Mistério da Sua 
Vontade, de Acordo Com o Seu Bom Propósito Que Ele 

Estabeleceu Em Cristo, 10.Isto É, de Fazer Convergir Em 

Cristo Tudo Quanto Existe, Todos os Elementos Que Estão 

No Céu Como os Que Estão Na Terra, Na Dispensação da 
Plenitude dos Tempos.” 
 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 
 

Adorarei JESUS em Espírito, porque Ele representa todo 

Bom Propósito do PAI para comigo! 
 

Adorarei JESUS em Verdade, porque gastarei a minha vida 

levando muitos a convergirem para Cristo! 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Vendo JESUS as multidões, compadeceu-se delas, porque 

estavam desamparadas, aflitas e exaustas como ovelhas que 

não têm pastor”    

 (Mateus 9:36)    


