
Quem é Jesus? 
(L) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(XI) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(XI) 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele Pois, 

a Glória Eternamente, Amém 
(V) 

 
  

Jesus a Águia - Voltou ao Céu: 
 

Sim, JESUS reassumiu a condição Plena da Sua Divindade 

quando voltou ao Céu, mas não sem antes pavimentar com 

Seu Sangue o Caminho para que O seguíssemos. Assim 

diz a Palavra:     

Hebreus 10:19-20: “Tendo, pois, irmãos, intrepidez 

para entrar no Santo dos Santos, pelo Sangue de Jesus, 

20.pelo novo e vivo Caminho que Ele nos descortinou por 
intermédio do véu, isto é, do Seu Próprio Corpo.” 

 

Mesmo 700 anos antes de CRISTO o profeta Oséias já 

profetizava que o MESSIAS viria como Representante da 
Misericórdia e do Conhecimento de DEUS. Observe: Oséias 

6:6: “Pois Misericórdia quero, e não sacrifício, e o 

Conhecimento de DEUS, mais do que holocaustos.” 
 

Portanto, não por acaso, JESUS citou o profeta Oséias em 

Mateus 9:13: “Ide, porém, e aprendei o que significa: 
Misericórdia quero e não holocaustos; pois não vim 

chamar justos, e sim pecadores ao Arrependimento.” 

 

A palavra no hebraico traduzida por Misericórdia é 

Hesed, que significa: Amor, Firme, Fiel e Leal, que 

Enfatiza a Posse Mútua de Duas Pessoas Envolvidas 

Em Um Relacionamento de Amor! Em outras palavras: 

HESED é ALIANÇA! DEUS só trabalha com o Princípio da 

Aliança, e de maneira alguma com religiosidade! 
 

Portanto, quem, pelo Arrependimento dos seus pecados, 

celebra uma Aliança Eterna com JESUS CRISTO, 

desenvolve o Conhecimento de DEUS, o qual traz 

consigo Bem-Aventuranças incalculáveis, sendo exatamente 

o contrário do conhecimento sobre DEUS, o qual é vazio, 

inútil e até muito prejudicial, pois representa usar a PESSOA 
DIVINA, apenas para mostrar conhecimento intelectual. Em 

outras palavras: Usar o Nome de DEUS para se exaltar 

perante a sociedade! Observe o que acontece quando o 

servo do SENHOR busca o Conhecimento de DEUS: 

 

Salmo 25:14: “A intimidade do SENHOR é para os 

que o temem, aos quais Ele dará a Conhecer a Sua 

Aliança.” 

 
Salmo 91:14-16: “Pois que tanto me amou, porque 

a Mim se apegou com amor Eu o livrarei; coloca-lo-ei num 

alto Refúgio, porque ele Conhece o Meu Nome. 15. E 

quando ele me invocar, Eu lhe responderei; estarei com ele 

na angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei. 16. Saciá-lo-ei com 

longevidade, e lhe mostrarei a Minha Salvação.” 
 

Continuemos Pois a AutoLibertação:           

Quinta Bem-Aventurança: Mateus 5:7: “Bem-

Aventurados os Misericordiosos, porque alcançarão 

Misericórdia.” 

Se compreendermos os medidores do Amor Ágape, 

compreenderemos também o que significa Misericórdia:  
I Coríntios 13:4-7: “4.O Amor é longânimo, é 

benigno; o Amor não é invejoso (não arde em ciúme); o 

Amor não se vangloria, não se ensoberbece, 5.não se porta 

inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, 
não se irrita, não se ressente do mal; 6.não se alegra com a 

injustiça, mas regozija-se com a verdade; 7.tudo sofre, tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta.” 
 

Fica claro, por esta Palavra que praticar a Misericórdia,    
é preservar o Reino de JESUS CRISTO acima de si próprio. 

Isto é:  

Por causa da minha inveja; por causa da minha 

soberba; por causa do meu comportamento 

inconveniente; por causa da busca pelos meus 

próprios interesses; por causa da minha ira; por 

causa da minha mágoa; não seja o Nome e o Reino do 

Amado JESUS, jogado na lama, e muitos deixem de 

Conhecer a Salvação em CRISTO JESUS, o que equivale a 

condenar inocentes para a Perdição Eterna! Assim se 

expressou o Apóstolo Paulo: 
 

Romanos 2:24: “Pois, como está escrito: Por vossa 
causa, o Nome de Deus é blasfemado entre todos os 

povos!” 

Por isso, amados, sendo em favor do Evangelho: Tudo 
sofro, porque tudo creio; tudo espero, porque tudo creio; 

tudo suporto, porque tudo creio!  
 

JESUS - Porque dEle, e Por Meio dEle, 

e Para Ele São Todas as Coisas - A Ele, 

Pois, a Glória Eternamente, Amém (V) 
 

Atos dos Apóstolos 5:30-31: “O DEUS de Nossos Pais 
Ressuscitou a JESUS, a Quem Vós Matastes, Pendurando-o 

Num Madeiro. 31.DEUS, Porém, Com a Sua Destra, o 

Exaltou a Príncipe e Salvador, a Fim de Conceder a Israel 
o Arrependimento e a Remissão de Pecados.” 

 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

 

Adorarei JESUS em Espírito, para sempre, porque 

foi por minha causa que Ele se deixou pendurar 

em uma rude cruz; porém Ressuscitou, o que me 

garantiu a Vida Eterna! 
 

 

Adorarei JESUS em Verdade, para sempre, 

porque, assim como o PAI ETERNO o exaltou 

como PRÍNCIPE e SALVADOR, eu também o 

exaltarei, como o meu REI ETERNO servindo-O 

Eternamente! 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero 

e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes” 

 (Mateus 12:7) 

 
 
 

 


