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17  OLHA PARA JESUS - VERS.S 

Convém imprimir e levar consigo para ler em momentos especiais:  seja parênteses entre 
atividades ou situações de emergência,  e LUTAS !      

Olha para Jesus... 
GÁLATAS  1.4...JESUS se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos desarraigar do 
presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai  2.20...Filho de Deus...me amou, e 
se entregou a si mesmo por mim  Gl 3.13...Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro   Gl 4.4-
5...Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5 
Para remir os que estavam debaixo da lei, afim de recebermos a adoção de filhos  
EFÉSIOS 1.20-23... 
Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o a sua direita nos céus 
21 Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se 
nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; 22 E sujeitou todas as coisas a seus 
pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja: é o seu corpo, a plenitude 
daquele que cumpre tudo em todos  Ef 2.14...Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos 
fez um...na Sua carne desfez a inimizade...para criar em Si mesmo dos dois um novo homem, 
fazendo a paz...evangelizou a paz:por Jesus ambos temos acesso ao Pai em um mesmo 
Espírito...v20, Jesus, a principal pedra de esquina. Ef 4.8...Subindo ao alto, levou cativo o 
cativeiro, e deu dons aos homens. Ef 4.15 a cabeça, Cristo. Ef 5.25... Cristo amou a igreja, e a si 
mesmo se entregou por ela 
FILIPENSES  2.5-11...que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo 
Jesus,6 Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,7 Mas 
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;8 E, 
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de 
cruz.9 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o 
nome;10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, 
e debaixo da terra,11 E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai. Fp 3.20-21...o Salvador,  Senhor Jesus Cristo: transformará o nosso corpo abatido, para ser 
conforme o seu corpo glorioso,  
                                segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 
COLOSSENSES 1.14-20... Filho do seu amor;14 Em Jesus temos a redenção  pelo seu sangue, 
a saber, a remissão dos pecados;15 Jesus é imagem do Deus  invisível, o primo-gênito de toda 
a criação;16 Porque em Jesus foram  criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, 
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados 
 sejam potestades: tudo foi criado por Jesus e para Jesus.17 E Jesus é antes de todas  as 
coisas, e todas as coisas subsistem por Jesus.18 Jesus é a cabeça  do corpo, da igreja; é o 
princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.19 Porque 
foi do agrado do Pai que  toda a plenitude em Jesus habitasse,20 E que, havendo por ele feito a 
paz  pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, 
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. 
Cl 2.3... Em Jesus estão escondidos  todos os tesouros da sabedoria e da ciência.2.15... Jesus, 
despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo  
                                                                                    triunfando deles na cruz   
☺ o contexto espiritual  do aparente fracasso da cruz : cumpre a promessa de    Gn 3.15  
 
Cl 3.1... Cristo está assentado à destra de Deus.  3.5...quando Cristo Se manifestar 
 
 
1TESSALONICENSES  4.16... o mesmo Senhor  ( Atos 1.11) descerá do céu com alarido,  com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus: os que morreram em Cristo ressuscita-rão primeiro. 
2Ts 2.8... E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo  
                                       - assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda; 
1TIMÓTEO 1.15... Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o 
principal. 2.5-6... há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 
homem, O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos,  
                                                         para servir de testemunho a seu tempo. 
1Tm 6.13... Cristo Jesus...diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão (João 
19.11)...6.14-16... até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo; 15 a seu tempo mostrará o 
bem-aventurado, único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores 



16 Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos 
homens viu nem pode ver: ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém  2Tm 1.10  Salvador 
Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho 
2.8Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos 4.1... diante de Deus e do 
Senhor Jesus Cristo,que há de julgar os vivos e os mortos,  
                                                        - na sua vinda e no seu reino, 
TITO 2.13-14 Senhor Jesus Cristo...Se deu a Si mesmo por nós para nos remir de toda a 
iniqüidade e purificar para Si um povo Seu especial, zelosos de boas obras.  
 (Jesus em Hebreus, á parte)           TIAGO  2.1  Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória  
1PEDRO 2.6. principal pedra angular, eleita e preciosa; quem nela crer não será confundido  
1Pe 2.21-24... Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas 
22 Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou enga-no;23 injuriado, não injuriava, e 
quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente; 24 levando ele 
mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, 
pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados. 1Pe 3.18.. Cristo morreu 
uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, 
morto na carne, mas vivificado no espírito; 1Pe 3.22... pela ressurreição de Jesus Cristo, que 
está à destra de Deus, tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado anjos,  autoridades,  
potestades.  
                           2Pe 1.11 Senhor e Salvador Jesus Cristo   tb  2Pe 2.20, 3.18 
                           2Pe 1.17 Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; 
                                     
                          JUDAS  1.4 único Soberano e Senhor, Jesus Cristo. 
1JOÃO  1.7... Jesus Cristo, seu Filho...2.1... Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o 
justo.5.6... aquele que veio por água e sangue: Jesus Cristo: não só por água, mas por água e 
por sangue. E o Espírito é o que testifica...o Espírito e a verdade.5.20... já o Filho de Deus é 
vindo,E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro; 
JUDAS  1.4... Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.1.25... Ao único Deus 
 Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio  poder 
                                    -  antes de todos os séculos, agora, e para todo o sempre. Amém. 
APOCALIPSE 1.5... Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano 
dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, 6 e 
nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos 
dos séculos. Amém ... 7 Eis que vem com as nuvens: todo olho 
 o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. 8 Eu 
sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-
Poderoso. 13  um semelhante a filho de homem,.. 17  Não temas; eu sou o primeiro e o 
último...18 aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e 
tenho as chaves da morte e do inferno.  4. 11 Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a 
glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade 
vieram a existir e foram criadas. ..5.5 o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir 
o livro e os seus sete selos. ..6  de pé, um Cordeiro como tendo sido morto..9 Digno és de tomar 
o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os 
que procedem de toda tribo, língua, povo e nação ..10 e para o nosso Deus os constituíste reino 
e sacerdotes; e reinarão sobre a terra...5.12  Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o 
poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. 13 ouvi  toda criatura que há 
no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há,  dizendo: Àquele 
que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos 
séculos dos séculos. ..14 E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos 
prostraram-se e adoraram...6.10    ó Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem 
vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? .16 aquele que se assenta no trono e da 
ira do Cordeiro, 7.10 Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação...11 
Todos...11.17  Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras: assumiste  teu grande poder e 
passaste a reinar..19.6  reina o Senhor, n/ Deus, o Todo-Poderoso 
. ..19.7 são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou,.. 19. 11 Vi o 
céu aberto e cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com 
justiça. 12 Os seus olhos são chama de fogo; na sua cabeça, há muitos diademas; tem um 
nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. ..13 Está vestido com um manto tinto de 
sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus;.15 Sai da sua boca uma espada afiada, para 
com ela ferir as nações; e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar 
do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16 Tem no seu manto e na sua coxa um nome 
inscrito: 
                  _ REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.  
.20.11 grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o 
céu, e não se achou lugar para eles...21. 6 Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o 



Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. 
22.17  O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! 
        Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. ☺  
  
HEBREUS  1.3 Jesus , o resplendor da glória de Deus , a expressa imagem da sua pes-soa,  
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo 
 a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas;   1.4 Jesus, 
feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 
1.5-6... A qual dos anjos disse : Tu és meu Filho, hoje te gerei ? E outra vez: Eu lhe serei por 
Pai, e ele me será por Filho? 6  introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus 
o adorem.1.8... do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; cetro de 
eqüidade é o cetro do teu reino.9 Amaste a justiça e aborre-ceste a iniqüidade; por isso Deus, o 
teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros.1.13... Assenta-te à 
minha  destra até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés  Hb 2. 7 Tu o fizeste um 
pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras 
de tuas mãos;8 Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés...nada deixou que lhe não esteja 
sujeito...agora ainda não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas; 9 Vemos porém, coroado 
de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da 
paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos.10 convinha que 
aquele, para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à 
glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.2.14...como os filhos participam 
da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte 
aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo 15 E livrasse todos os que, com medo 
da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.16 descendência de Abraão.17  convinha 
que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo 
que é de Deus, para expiar os pecados do povo.18 naquilo que ele mesmo, sendo tentado, 
padeceu, pode socorrer aos que são tentados.Hb 3.5 Moisés, como servo...6 Mas Cristo, como 
Filho sobre a sua própria casa 
(somos nós...) 4.14...   grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos 
céus...não...sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém um 
que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hb 5.5 Cristo se não glorificou a si 
mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. 
6 : Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.7 JESUS, nos dias da 
sua carne, oferecendo, com  grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar 
da morte, foi ouvido quanto ao que temia 8 Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por 
aquilo que padeceu.9 E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para 
todos os que lhe obedecem; Hb 6.18... é impossível que Deus minta, a esperança proposta; 19 
como âncora da alma segura e firme, que penetra até ao interior do véu,20 Onde Jesus, nosso 
precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de 
Melquisedeque.  Hb7.19... melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. 7.22...De tanto 
melhor concerto Jesus foi feito fiador...24 porque permanece eternamente, tem um sacerdócio 
perpétuo.25 pode...salvar  
perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.26 nos 
convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais  
sublime do que os céus;.. uma vez, oferecendo-se a si mesmo 28 constituí ao Filho, perfeito 
para sempre.Hb 8.1 temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do 
trono da majestade,2 M-nistro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou 
e não o homem...6 agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador dum 
melhor concerto,confirmado em melhores promessas 9.11... vindo Cristo, o sumo sacerdote dos 
bens futuros.. por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma 
eterna redenção 
14 Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo ima-culado 
a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo? 15 é 
Mediador dum novo testamento,   intervindo a morte para remissão das trans 
gressões....24 Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas 
no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus; 25 Nem também para a 
si mesmo se oferecer muitas vezes...necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a 
fundação do mundo; mas agora na consumação dos séculos uma vez se mani-festou, para 
aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.27 Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os 
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Hb 
10.5 entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste 
, mas corpo me preparaste;6 Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram.7 Então 
disse: Eis aqui venho (no princípio do livro está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a tua 
vontade...12 este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assen 
tado para sempre à destra de Deus,13 Daqui em diante esperando até que os seus inimi-gos 



sejam postos por escabelo de seus pés.14 Porque com uma só oblação aperfeiçoou para 
sempre os que são santificados.18 onde há remissão destes, não há mais oblação pelo 
pecado.10.19 ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus,20 Pelo novo e vivo 
caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,21 tendo  grande sacerdote 
sobre a casa de Deus,22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; 
tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa 23 
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu.12.2 Olhando 
para Jesus, Autor e Consumador da fé...pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, 
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.3 Considerai pois aquele que 
suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, 
desfalecendo em vossos ânimos.12.22... chegastes...a Deus,  juiz de todos...24 E a Jesus, o 
Mediador duma Nova Aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.13.8  
Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente13.20 o Deus de paz, que pelo sangue do 
concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das 
ovelhas,21 Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o 
que perante ele é agradável  >  por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. 
 
☺  só em Hebreus fala de Jesus  quase o mesmo tanto que  nas demais epístolas ! 
Leia e confira, conhecer Jesus para crer nEle como diz a Escritura, faz toda a diferença    
 
 


