
pQuem é Jesus? 
(XLIX) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(X) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(X) 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele Pois, 

a Glória Eternamente, Amém 
(IV) 

 

  

Jesus a Águia - Voltou ao Céu: 
Romanos 2:4: “Ou desprezas a riqueza da Sua Bondade, e 
Tolerância, e Longanimidade, ignorando que a Bondade de 

DEUS é que te conduz ao Arrependimento?” 

 

DEUS é a Essência de toda Bondade que há no Universo. 

Portanto, ninguém é Essencialmente Bom, a não ser DEUS. 

Por isso, JESUS Voltou ao Céu reassumindo Sua Condição 

Plena de DEUS, contudo, pela Sua Bondade nos legou o 

ESPÍRITO SANTO, que está pronto para liberar o Dom do 

Arrependimento a quem assim o deseje de coração! 

 

Observe no entanto que para a raça humana a tolerância e a 
longanimidade se esgota quando alguma situação 

desagradável produz sofrimentos e/ou prejuízos pessoais 

que ele considera como o seu limite de suportabilidade. 
 

Porém, o Critério de DEUS, para o limite da Sua Tolerância 

e Longanimidade, não visa o Seu lucro, ou o Seu bem-estar, 
mas sim o benefício do homem e da Sua Criação; visto que 

em última análise, esta Criação foi preparada para ser 

herdada pelo próprio homem. Observe o que diz a Palavra: 

 

Tudo Foi Criado Para Ser Herança Nossa 

Em CRISTO JESUS: Romanos 8:16-17: “O próprio 

ESPÍRITO testifica com o nosso espírito que somos filhos de 

DEUS. 17.Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, 

herdeiros de DEUS e co-herdeiros com CRISTO; se de fato 
participamos dos Seus sofrimentos, para que também 

participemos da Sua Glória.” 

O DEUS PAI Se Preserva, Visando Preservar 

a Obra Prima da Sua Criação - O Homem: Isaías 

43:25: (Assim Diz YAHWEH): “Eu, Eu mesmo, sou o que 
apago as tuas transgressões por Amor de Mim e dos teus 

pecados não me lembro mais.” 
 

Ouçam, Homens e Mulheres de DEUS: Por tudo 

isso que já foi dito, é urgente que tomemos posse, 

imediatamente, das 8 Maravilhosas Bem-Aventuranças 

que JESUS nos legou antes de ir embora. Assim Ele o fez 

porque quer nos preparar, aqui e agora, para uma Herança 

Maior no Céu! 
 

Na última mensagem tomamos conhecimento da 3ª Bem-

Aventurança: “Bem-Aventurados os mansos, porque eles 

herdarão a Terra.” Resumidamente significa que o homem 
que herda a Mansidão de JESUS, ira-se corajosamente, para 

defender o Reino de DEUS, sem contudo perder a compaixão 

pelo pecador. 
 

Continuemos a AutoLibertação Absorvendo a 

Quarta Bem-Aventurança: Mateus 5:6: “Bem-

Aventurados os Que Têm Fome e Sede de Justiça, Porque 
Serão Fartos: 
 

Em Primeiro lugar: Precisamos entender que só têm 

plenamente fome e sede de Justiça aqui e agora, os que têm 
plena consciência de que herdarão a Terra, quando 

comandada por JESUS, o Rei da JUSTIÇA, durante o 

Milênio. 
 

Em Segundo Lugar: Só verdadeiramente confirmam que 

têm fome e sede de Justiça aqueles que conquistam, o 

conhecimento e a prática: Da JUSTIÇA DE DEUS, da VIDA 

DE DEUS; e dos PRINCÍPIOS, CONCEITOS, FUNDAMENTOS e 

VALORES DE DEUS! 
 

Em Terceiro Lugar: Só será próspero em todas as áreas 

da vida e em todo o seu ser, aqueles que Amam a JUSTIÇA 

DE DEUS! Observe o que diz a Palavra: 
 

Salmos 35:27: “Cantem de Júbilo e se alegrem os 
que amam a Minha Justiça, e digam continuamente: 

Glorificado seja o SENHOR, que Ama a Prosperidade dos 

Seus servos.” 
 

JESUS - Porque dEle, e Por Meio dEle, 

e Para Ele São Todas as Coisas - A Ele, 

Pois, a Glória Eternamente, Amém (IV) 
 

Romanos 2:4: “Ou Desprezas a Riqueza da Sua 

Bondade, e Tolerância, e Longanimidade, 

Ignorando Que a Bondade de DEUS é Que Te 

Conduz ao Arrependimento?” 

Adorarei JESUS em Espírito, para sempre, porque 

por toda a Eternidade, estarei cada vez mais 

impactado pela Sua Bondade! 
 

Adorarei JESUS em Verdade, porque, 

compreendendo a Sua Bondade para comigo, 

nunca me negarei em cooperar com JESUS em 

todos os Seus Projetos, aqui na Terra, bem como 

por toda Eternidade! 

 

 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo 
tem perpétuo fundamento e permanece firme para sempre” 

(Provérbios 10:25) 

 
 


