
Quem é Jesus? 
(LII) 

Jesus a Águia, Voltou ao Céu, 

Devo-Lhe Adoração Em Espírito 

e Em Verdade 
(XIII) 

Quem é Este, Que Diante do Qual se 

Dobrará Todo Joelho, no Céu, na 

Terra e Debaixo da Terra? 
(XIII) 

JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e 

Para Ele São Todas as Coisas - A Ele Pois, 

a Glória Eternamente, Amém 
(VII) 

 
 
  

Jesus a Águia - Voltou ao Céu:  
 
Atos 1:8-11: (Disse JESUS): “8.Mas recebereis Poder, ao 

descer sobre vós o ESPÍRITO SANTO, e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia 

e Samaria e até aos confins da Terra. 9.Ditas estas 
palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma 

nuvem o encobriu dos seus olhos. 10.E, estando eles com os 

olhos fitos no Céu, enquanto Jesus subia, eis que dois 

varões vestidos de branco se puseram ao lado deles 11.e 
lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para 

as alturas? Esse JESUS que dentre vós foi assunto ao 

Céu virá do modo como o vistes subir.” 

 

Após a Ascensão de JESUS, o Doce e Poderoso ESPÍRITO 
SANTO assumiu o Comando do Reino de DEUS, assistindo e 

auxiliando a todos os Aliançados de CRISTO JESUS que se 

dispõem a trabalhar na execução desta Obra que se projeta 

para a Eternidade. Assim falou o ESPÍRITO do SENHOR: 
 

Primeiro: “Mas recebereis Poder, ao descer sobre vós o 

ESPÍRITO SANTO.” 

Sim, o Poder, é concedido ao crente pelo ESPÍRITO 

SANTO, o qual está representando aqui na Terra, tanto o PAI, 

quanto o FILHO. Perceba assim, amado do SENHOR, que 

Honrar o ESPÍRITO SANTO, é Honrar a Triunidade! 
 

Segundo: “E sereis minhas testemunhas tanto em 

Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos 

confins da Terra.” 

Ser uma testemunha viva de JESUS CRISTO, através 

do Poder do ESPÍRITO, não é opção, mas deveria ser um 
estilo de vida. Assim disse o Apóstolo Paulo: 

I Coríntios 9:16: “Se anuncio o Evangelho, não 

tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa 

obrigação; porque ai de mim se não pregar o Evangelho!” 

 

Terceiro: Apesar desta contemplação Gloriosa ser 

inevitável; apesar deste impacto, único no mundo, de ter 

tido o privilégio de ver JESUS Ressurreto ascendendo ao 

Céu; dois anjos logo advertiram: Varões galileus, por que 

estais olhando para as alturas? Esse JESUS que dentre vós 

foi assunto ao Céu virá do modo como o vistes subir.” 
A advertência é clara: Filho, foi lindo, emocionante, 

estonteante, sobrenatural, mas agora, mãos à Obra! 
Amados, a Volta de JESUS vai ser muitíssimo mais 

Gloriosa! Todavia, neste intervalo, entre a Ida e a volta, 

precisamos trabalhar muito para levar multidões para o Céu 

conosco! 
 

Continuemos Portanto a AutoLibertação:  
7ª Bem-Aventurança: Mateus 5:9: “Bem-

Aventurados os Pacificadores, porque eles serão chamados 

filhos de DEUS.” 
 O Verdadeiro Pacificador é aquele que possui duas 

condições muito especiais: Este precisa ter dentro de si a 

Paz Com DEUS e a Paz de DEUS! 

A Paz Com DEUS é obtida quando nos entregamos 
totalmente a JESUS CRISTO, e somos Justificados dos nossos 

pecados, pelo Seu Sangue, perante o PAI ETERNO: 

Romanos 5:1: “Justificados, pois, mediante a fé, temos PAZ 

Com DEUS por meio de nosso SENHOR JESUS CRISTO.” 

 

A Paz de DEUS porém, é desenvolvida na caminhada com 

CRISTO, pela cura das emoções, obtida através da 
AutoLibertação da Alma, sob o Patrocínio do Doce e 

Poderoso ESPÍRITO SANTO: Filipenses 4:7: “E a PAZ de 

DEUS, que excede todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” 

 

Conclusão: A PAZ COM DEUS, é a Celebração da 

Aliança, mas a PAZ de DEUS é a Intimidade da Aliança. 
 

8ª Bem-Aventurança: Mateus 5:10: “Bem-

aventurados os perseguidos por causa da Justiça, porque 

deles é o Reino dos Céus.” 

 

Só existe 2 reinos em operação na Terra: O Reino 

dos Céus e o reino das trevas. Se você abraçou o Reino de 

JESUS, fique certo que será perseguido, porque um reino 

atrapalha o outro e vice-versa. E a realidade é que, por 
enquanto, o Mundo está dirigido pelo maligno: I João 5:19: 

“Sabemos que somos de DEUS e que o Mundo todo está sob 

o poder do maligno.” 
Portanto, se um cristão não estiver sofrendo algum 

tipo de perseguição, ou oposição por causa do Evangelho, 

só há duas hipótese: Ou é um cristão apenas nominal, ou 

abdicou de sua função principal! O mais grave é que o 

SENHOR disse: “Quem não é por Mim é contra mim; e quem 

comigo não ajunta espalha.” 

Vale lembrar que, só encontraremos a Alegria 

Verdadeira, se estivermos exatamente no Centro da Vontade 
de DEUS. E sem dúvida, são estes que serão perseguidos 

por causa da Justiça! 

 

JESUS - Porque dEle, e Por Meio dEle, 

e Para Ele São Todas as Coisas - A Ele, 

Pois, a Glória Eternamente, Amém 
(VII) 
 

Romanos 8:28: “Sabemos Que Todas as Coisas 

Cooperam e Contribuem Juntamente Para o Bem 

Daqueles Que Amam a Deus, Daqueles Que São 

Chamados Segundo o Seu Propósito.” 

 

Jesus a Águia - Devo-Lhe Adoração Em 

Espírito e Em Verdade: 
 

Adorarei JESUS em Espírito, para sempre, porque 

eu o Amo e percebo que pela Sua Providência, 

todas as coisas têm cooperado e contribuído para 

o meu bem! 
 

Adorarei JESUS em Verdade, para sempre, 

porque Ele tem um Propósito de Trabalho para 

mim, aqui e na Eternidade e eu não vou 

decepciona-lo! 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas 

suficientes para condená-lo?” 

(David Otis Fuller - 1903 a 1988) 

 
 


