
Quem é Jesus? 
(LI) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(XII) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(XII) 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele Pois, 

a Glória Eternamente, Amém 
(VI) 

 
 
  

Jesus a Águia - Voltou ao Céu:  
Lucas 24:49,51-53: (Disse JESUS): “49.Eis que envio sobre 

vós a promessa de meu PAI; permanecei, pois, na cidade, 

até que do alto sejais revestidos de Poder. 51.Aconteceu 

que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, 

sendo elevado para o Céu. 52.Então, eles, adorando-O, 

voltaram para Jerusalém, tomados de Grande Alegria; 

53.e estavam sempre no templo, louvando a DEUS.” 

 

 

Observemos Com Atenção Este Texto Bíblico, à 

Luz de I Coríntios: 
I Coríntios 15:14,19,20: “14.E, se CRISTO não 

ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé. 19.Ora, 

se a nossa Esperança em CRISTO se restringe apenas a esta 
vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. No 

entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, 

sendo Ele o Primeiro dos frutos dentre aqueles que 
dormiram (morreram).” 

 

Em outras palavras: A Ressurreição de JESUS é a garantia da 
nossa própria ressurreição. Isto é, mesmo depois de morto, 

nosso corpo um dia ressuscitará, em um corpo glorificado, 

à semelhança do de CRISTO, unindo-se assim ao espírito e 

alma, completando dessa forma a Personalidade Integral 

daqueles que já estão no Céu com CRISTO JESUS. 
 

 

Por isso a Ressurreição de JESUS CRISTO, é motivo de 

Grande Alegria para o crente, e um forte estímulo para 

que estes queiram estar sempre juntos uns dos outros: 

Glorificando, Louvando e Adorando ao REI dos reis e 
SENHOR dos senhores. 

 

Estes adoradores querem continuamente estar juntos: 

Primeiro porque todos são partes do mesmo Corpo de 

CRISTO.  

 

Segundo, como já expus em outra oportunidade, a Igreja 

Local é o Quartel General, onde os soldados de JESUS, 
compartilham suas experiências com o ESPÍRITO SANTO e os 

Códigos Secretos desta guerra sem tréguas contra o reino 

das trevas. Assim se expressou o grande servo de DEUS,     
C. S. Lewis (anglicano: 1898 - 1963): 

“O cristianismo concorda com o dualismo em que o 

Universo está em guerra, mas discorda que seja uma 
guerra entre forças independentes. Considera-a antes uma 

guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte 

do Universo ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado 
pelo inimigo – assim é este mundo. O Cristianismo é a 

história de como o Rei por direito desembarcou disfarçado 

em sua Terra e nos chama a tomar parte numa Grande 

Campanha de Sabotagem. Quando você vai à igreja, na 

verdade vai receber os códigos secretos mandados 

por nossos amigos: não é por outro motivo que o 

inimigo fica tão ansioso para nos impedir de 

frequentá-la.” 

 

Continuemos a AutoLibertação: 6ª Bem-

Aventurança: Mateus 5:8: “Bem-Aventurados os 

Limpos de Coração, Porque Eles Verão a DEUS.” 

 
Esta Bem-Aventurança tem muito a ver com a anterior: 

Mateus 5:7: “Bem-Aventurados os Misericordiosos, porque 

alcançarão Misericórdia.”  
 

Sim, porque Misericórdia de DEUS para conosco e vice-

versa, significa uma Aliança de AMOR Entre o 

ALTÍSSIMO e o Homem. E onde há AMOR ÁGAPE, que é o 

AMOR ESSÊNCIA de DEUS, não pode haver impureza alguma. 
 

DEUS é AMOR, Logo, quanto mais absorvemos o 

AMOR de DEUS, mais Comunhão desenvolveremos com Ele. 

E este AMOR vai, cada vez mais se impregnando, 

fortalecendo nosso espírito e limpando a alma e os Olhos 

Espirituais, a fim de que o Limpo de Coração Tenha 

Uma Maior Visão de DEUS! Observe que aquele que tem 

uma melhor Visão do PAI ETERNO, só olha para cima, e é 

agraciado com toda a segurança que vem do Trono: 

 
 

Salmos 121:1-8: “Elevo os meus olhos para os 

montes: de onde me virá o socorro? 2.O meu socorro vem 

do SENHOR, que fez o Céu e a Terra. 3.Ele não permitirá 
que os teus pés vacilem; não dormitará Aquele que te 

guarda. 4.É certo que não dormita, nem dorme o Guarda de 

Israel (o Guarda da tua vida). 5.O SENHOR é quem te 
guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua direita. 6.De dia 

não te molestará o sol, nem de noite, a lua. 7.O SENHOR te 

guardará de todo mal; guardará a tua alma. 8.O SENHOR 

guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para 
sempre.” 

 

JESUS - Porque dEle, e Por Meio dEle, 

e Para Ele São Todas as Coisas - A Ele, 

Pois, a Glória Eternamente, Amém (VI) 

 

Isaías 53:11: Ele (JESUS) Verá o Fruto do 

Penoso Trabalho de Sua Alma e Ficará 

Satisfeito; o Meu Servo, o Justo, Com o Seu 

Conhecimento, Justificará a Muitos, Porque as 

Iniquidades Deles Levará Sobre Si.” 

 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

Adorarei JESUS em Espírito, para sempre, porque 

Ele levou sobre Si todas as minhas Iniquidades, 

naquela terrível cruz! 

 

Adorarei JESUS em Verdade, para sempre, 

porque Ele Conhecendo os Mistérios da Sua 

Missão, não recuou, mas foi até o fim! Da 

mesma forma JESUS ficará satisfeito se eu 

também não recuar, mas Lhe entregar pelo meu 

trabalho aqui na Terra, o fruto de vidas salvas 

pelo Seu Penoso Trabalho naquela cruz! 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

ESPÍRITO SANTO, me ajuda a ser firme e constante, sempre 

abundante na Obra do SENHOR, sabendo que o meu 

trabalho não é vão no SENHOR” 

 
 

 


