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Dvc JESUS livro      CONSIDERE....  Jesus ! NT     
 

Nota introdutória                   
 
Um telescópio parece um trambolho enorme e sem graça, mas quando 
nos aproximamos querendo ver, descortina-se um Universo enorme e 
maravilhoso. Assim é a Bíblia. Então, focando  em certos textos, através 
da Palavra, poderemos ‘ver’ , conhecer melhor a pessoa de Jesus   
‘ Havendo Deus  antigamente  falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas,hoje nos fala pelo Filho...’ Hb 1.1-2  
>   Ressurreto, Jesus disse ‘ São estas as palavras que vos falei, 
estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que 
de mim estava  escrito  na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 
Salmos ( Lc 24.44)  
 * Neste mês vamos ‘garimpar’ Jesus no Novo Testamento e nos 
maravilhar de Sua presença entre os  homens.  
* Muitos textos são explícitos, mas outros só são esclarecidos  pela 
revelação do Novo Testamento.  
* Ah! as referências dão fundamento sólido à nossa fé.  Colecione-as, 
anotando em um  caderno em ordem alfabética ,  por assunto ; ex 

>  ‘eu e o Pai somos um’_   vai na letra U 
>   Um com o pai , João 10.30  
 
>  Arrebatamento , 1 Ts 4.16-17 _ vai na letra A  

 
 
Dia 01  
 
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que 
nela se gerou é do Espírito Santo;ela dará à luz um filho, a quem 
chamarás JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 
  Mt 1.21 
Maria esta prometida em casamento a José e apareceu grávida, uma 
concepção milagrosa narrada em Lucas 1 
 
*Mas as leis do povo judeu eram severas: perder a virgindade antes do 
casamento poderia levar à morte. 
>  José estava  num dilema terrível: ele não queria  casar estando sua 
noiva grávida de outro. Também, não queria acusá-la de infidelidade, 
pois poderia ser apedrejada. O jeito que José  achou melhor  era dar 
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uma de canalha e fugir.  Mas um anjo apareceu e disse a José o texto 
em destaque ( Mt 1.21) . Crendo em Deus, José casou com Maria.  
* Deve ter sido um casamento horrível: cheio de fofocas, acusações 
veladas, comentários maldosos. E lágrimas, muitas lágrimas, mas não 
de emoção pelo casamento mas pela situação vergonhosa para a 
família .  Depois, Maria deve ter – lhe contado  o ocorrido,  como 
relata  Lucas 1.26-38    
  Fato é que, todo esse drama, foi para que Jesus viesse a nascer numa 
família, como uma pessoa comum (Jesus ‘entrou pela porta’ (João 10.1-
2) nasceu como qualquer pessoa.Não se chegou às pessoas como o 
diabo, que  se incorporou na serpente para falar com a Eva )  Na Sua 
concepção já estava decidido Seu nome que definiria Sua vida e missão: 
‘Jesus: porque Ele salvará o seu povo  dos seus pecados’     Mt 1.21 
 
 
 
Dia 02  
 
*Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e 
teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou em uma 
manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem’  
 Lc 2.6 -7 
 
*   O imperador romano decidiu fazer um censo e todos deveriam ir à 
cidade de sua origem. Maria e José foram a Belém. A cidade estava 
cheia, todos os parentes deveriam estar lá, mas eles estavam sozinhos: 
ninguém reservara um lugar para eles, mesmo sabendo que Maria 
estava para dar a luz e vinha chacoalhando pela estrada, montada em 
um burrico.  Como diz o texto em destaque, chegou a hora de dar à luz e 
não havia lugar para eles na estalagem. 
*      Condoído, um estalajadeiro deixou-os ficar na estrebaria onde 
Jesus nasceu: foi enrolado em panos e posto em uma  manjedoura.  
 *   Para que tudo isso? Por você e por mim. A Trindade sofreu, muitas 
pessoas sofreram obedecendo  a Deus  para cumprir o plano de 
redenção da Humanidade e continuar testemunhando de Jesus através 
dos séculos    
*   Aos pastores, longe do barulho e da confusão, um anjo veio  
anunciar: ‘eis vos trago novas de grande alegria que o será para todo o 
povo:-  ‘  vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é 
Cristo, o Senhor’  Lc 2.11. 
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Dia 03  
 
* Salvo do quê eu preciso ser ? *Salvo da condenação que pesa sobre 
a cabeça do todos os descendentes de Adão. Foi assim:  
 
*Deus criou o homem à Sua imagem, e semelhança e deu a Terra para 
ele dominar. Gn 1.27 
*   Criou dois sexos, o ato sexual para procriarem e instituiu o casamento 
( Gn  2.24 ) Colocou o casal num jardim  dizendo haver apenas uma 
restrição:’ da árvore do Conhecimento de Bem e do Mal, dela não 
comerás. No dia em que comeres, certamente morrerás’  Gn 2.17   
   O diabo, incorporado na serpente,falou com Eva e a convenceu, 
mentindo,  que não tinha problema comer, Gn 3.1-5 
*  Eva creu no diabo, viu que parecia boa , ignorou a advertência de 
Deus: comeu o fruto e deu a Adão,  Gn 3.6  
  Imediatamente, a glória de Deus que os vestia se foi: eles se viram 
nus,  pois haviam se separado de Deus, Gn 3.7 
   Morte é separação: ao morrer, o espírito se separa do corpo, mas a 
pessoa continua a mesma, existindo na dimensão espiritual. Assim, 
Adão e Eva continuaram os mesmos, só que separados de Deus: a 
Humanidade se tornou uma raça de pecadores ‘ todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus’ ( Rm 3.23 )  

• Não importa o que faça ou deixe de fazer, quem nasce já é 
pecador  Todos sabem  que ‘filho de peixe, peixinho é... 

•  Deus é Santo : como dois programas da web não compatíveis, 
pecado ‘não funciona no programa’ da santidade de Deus.  

• No entanto, Deus não quis perder suas criaturas para o diabo,e 
bolou um plano: ‘ o salário ( o combinado a receber) do pecado 
é a morte  mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em  
Cristo Jesus,  nosso Senhor’  Rm 6.23     

 
Dia  04   
 
Ao agir obedecendo às sugestões do diabo incorporado na serpente, em 
vez de acatar o que Deus dissera ( dele não comereis, Gn 2.17) , o casal 
constituiu o diabo o ‘príncipe deste mundo’ João 12.31, 14.30 e 16.11.  
* Por quê ?  Porque ‘sois servos desse mesmo a quem obedeceis ( 
Rm 6.16) Obedeceu ao diabo, ficou seu servo e o constituiu seu senhor. 
> Escravo que nasce de escravo também é escravo (Viu a novela 
‘Escrava Isaura’?) Jesus veio para nos dar nossa carta de alforria. 
Jesus pagou um alto preço: a morte , sentença de Deus  ao 
pecador.  
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*Só uma pessoa sem ser  pecador poderia Se oferecer para morrer em 
lugar do pecador. 
*  Então Deus mesmo gerou Jesus de modo milagroso: 
* Maria foi apenas ‘barriga de aluguel’ ( mas a ciência da época não sabia disso) 
*  Daí, nasceu Jesus perfeitamente homem, como Adão   antes da 
Queda ( como se chamou aquele ato fatídico de comer o fruto proibido) 
Jesus foi ‘ o último Adão’ ( 1 Co 15.45) Nunca mais haverá homem 
como eles. * Na cruz, Jesus levou sobre Si o justo juízo de Deus sobre o  
pecado : e Jesus morreu ‘ o salário do pecado é a morte’ ( Rm 6.23)  
Todo Seu sangue inocente foi derramado  de modo que, só saiu  uma 
espécie  soro , quando o soldado lancetou Seu lado, ao tirar Jesus da 
cruz. ( Ler João 19.34 ) ‘‘sabendo que não foi com coisas corruptíveis, 
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de 
viver, que por tradição (corr) herança (ARA)   recebestes dos vossos 
pais, mas com o precioso sangue... o sangue de Cristo,’ 1Pedro 1.18-19   
 
Dia 05     
 
Através do trato com o homem, Deus já havia dado umas dicas de 
como a redenção ‘funcionaria’  
1- Antes de expulsar o casal do éden, Deus lhes  fez vestes de peles 
pois a glória de Deus que os cobria  se fora ao pecarem ( Salmo 104.1-2 
e Gn 3.7, 21 ) Foi preciso sacrificar  animais inocentes ( não tinham 
nada a ver com  o pecado do homem ...) para cobrir  a nudez deles, a  
evidência do pecado. 
 
2- Depois de muito tempo subindo um vapor da terra( a crosta da terra 
estava esfriando...  Gn 2.6) chegou a hora de chover. Noé andava com 
Deus e Deus lhe ensinou a construir um arca para salvar a si e sua 
família. As  pessoa não creram em Deus e riram de Noé.  Se tivessem 
crido, fariam uma arca igual para eles. Deus não proibiu.  Durante 
muitos anos, as marteladas de Noé fazendo a arca,  como as que 
pregaram Jesus na cruz, ecoaram pela redondeza. 
    Um dia, começou a chover. Deus fechou a arca  por fora e todo 
mundo morreu. Essa arca ilustra a salvação em Cristo: quem seguir 
direitinho  as instruções de Deus, será salvo.   
 
3-  Ao tirar o povo do Egito, Deus mandou cada família matar um 
cordeirinho e por o sangue na porta: ‘ vendo eu o sangue, passarei 
por cima ‘  ( êxodo 12.13)  O sangue nas porta avisava que um inocente 
fora morto em lugar do primogênito que não morreria: estava salvo da 
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*   O diabo,preso estes mil anos, será solto:  de novo,  levará os povos a 
se rebelarem contra Jesus: a guerra de Gog e Magogue, mas  serão 
todos  derrotados  e, definitivamente  lançados no inferno,  Apoc 20.7-10 
  * Todos os mortos ressuscitam,   Apoc 20.13 
  * A crosta terrestre explode, 2 Pedro 3.10-12  
  * Instala-se o Trono Branco, Apoc 20. 11 
  *Cada um comparece para serem julgadas suas  obras  Obs: aqui, se  
prova que a teoria da reencarnação é furada’ :  se cada um,  ressurreto, 
dará contas de suas obras, haverá corpos sem espírito (???)    
   E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado 
no lago de fogo’  Apoc 20.15 e 21.1-4 

  ‘vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro 
céu e a primeira terra, e o mar já não existe’  

 Deus enxugará de seus olhos toda lágrima  Não haverá mais 
morte, nem  pranto, nem lamento, nem dor Apoc   21e 22  #  

 
          APELO:      Escolhe a vida  
 
 Hoje, Deus  fala o mesmo o que disse  ao povo de Israel :  

    ‘O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que 
  te pus diante de ti  
  a vida : o ligar-se a Mim 
  e a morte : continuar separado de Mim  
 A   bênção : todo o bem que há em Deus e  
 A maldição: todo mal que há longe de Deus 
 ESCOLHE,pois, a vida, para que vivas, 

o  tu e a tua descendência’   Dt 30.19  
 
‘CONSIDERA...o Senhor te dará entendimento EM TUDO,                                       
2 Timóteo 2.7 
 
As referências mostram onde Deus disse e está escrito aquela idéia na 
Bíblia. Falando das coisas de Deus não se pode  fiar  no -  ‘ Eu aacho...’ 
( o achômetro’ é uma desgraça : conduz  a heresias, leva ao inferno )   
 
Muito importante ler  todas as referências,na Bíblia  Anotar,  num 
caderno,  o assunto em ordem alfabética . Copiar os versos que tocaram 
seu coração.  
 
Não adianta só  estar informado: apenas quem ouve e pratica a 
Palavra estará firme nas intempéries da vida (Mateus 7 .24)  

  Quem tem o Filho  tem a vida, 
       >  quem não tem o Filho,  não tem a vida (eterna) 1 João 5.12 fim 
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condenação  de morte. Na casa que não tivesse sangue na porta, o 
primogênito morria.  
 
Dia 06  
 
‘ No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo’ João 1.29      
 
Essas palavras fizeram os judeus se lembrarem de todos os animais 
sacrificados através de séculos quando queriam se aproximar de Deus  
e serem aceitos por Ele,  por terem seus pecados perdoados por causa 
do sangue  derramado. Os judeus ficaram furiosos. Sabiam as 
Escrituras de cor, mas tinham perdido a capacidade de ouvir a Deus 
através delas. Por todo o Velho Testamento há dicas de como seria o 
Messias para não haver dúvidas em reconhecê-lO quando Ele viesse. A 
maioria dos judeus, principalmente os  religiosos, não creram que Jesus 
fosse o  Messias . Aos discípulos, no caminho de Emaús, Jesus mostrou 
direitinho nas Escrituras onde estava escrito sobre Ele. E eles contaram 
aos outros ( Ler  Lucas 24.44.48 ) Por isso está escrito: ‘Veio para o que 
era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, 
aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 
Deus, a saber, os que crêem no Seu nome’  (  João 1.11-12) Mesmo que 
todos os  judeus cressem em Jesus como Messias,  ainda assim Jesus 
morreria na cruz: Jesus veio para morrer em lugar do pecador.  
 * Crucificação era condenação romana aos traidores e malfeitores 
Quem quer que se fizesse rei, seria morto pelos romanos. Tanto que a 
condenação pregada na cruz foi: rei dos judeus, João 19.19-20   
 
Dia 07 
 
‘eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: 
Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? pois do oriente vimos a 
sua estrela e viemos adorá-lo’  Mt 2.2 
 
Além de Salvador, Jesus é REI: Rei dos reis, Senhor dos senhores, 
(Ap 19.16) > Os céus proclamam a glória de Deus (Sl 19.1 ) e até as 
estrelas anunciaram a vinda  de Jesus.  
*De certa forma, na pessoa desses magos, até  as religiões orientais 
vieram se render  e adorar  a Jesus. Trouxeram presentes valiosos 
como é devido a reis:ouro, por ser Ele rei_ incenso, por ser Ele Deus  e 
mirra ( planta medicinal amarga e cara )  por ser Ele homem que 
sofreria , seria ferido ... Aponta para  uma vida sofrida  cheia de trabalho, 
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incompreensão,incredu- lidade: o povo O rejeitou, Judas O traiu, Pedro 
O negou Todos O abandonaram. Sozinho, abandonado até por Deus na 
pior hora, sob dores terríveis da crucificação, Ele clamou: 
         > ‘Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?’ Mt 27.46 
*  Cumpria a Palavra:’ Eu sozinho pisei  no lagar, e dos povos ninguém 
houve comigo... e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei 
toda a minha vestidura.’ ( Is 63.3 ) Remete ao Apocalipse, quando Jesus 
virá em glória ( Ap 19.13) Nesse meio tempo,Jesus espera a nossa 
decisão: Ele pagou o preço para nos dar a vida eterna. Vamos aceitar ?  
 * Muitos O rejeitaram, ‘Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes 
o poder de se serem feitos filhos de Deus, a saber: aos que crêem 
no seu nome,’ João 1.12 > SENHOR JESUS CRISTO 
 
Dia 08  
 
Jesus’ subsistindo em forma de Deus, não considerou usurpação ( como 
o diabo quis...) ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo, tomando 
a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens; e, achado na 
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou 
soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome; para que 
ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na 
terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é 
Senhor,para glória de Deus Pai’( Fp 2.6 -11) 
                  > O que significa esse nome ?  
 
*Jesus é o nome da pessoa : homem sem ser pecador que derramou 
todo Seu sangue inocente na cruz, preço do resgate da Humanidade 
pecadora, 1 Pedro 1.18-19 
 
*Cristo é o Enviado, o Ungido prometido desde o éden que veio 
esmagar a cabeça da serpente ( Gn 3.15) Isto é, aniquilar o diabo ( Ap 
20.1-2) completamente, Coloss. 2.15 
 
*Senhor é Kyriós, no original, mesma palavra atribuída a  Deus: o 
Senhor do Universo, a autoridade suprema:’‘ para isto mesmo  Cristo 
morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos’ 
 (Rm 14.9)  >  ‘é-me dada toda autoridade no céu e na terra’ Mt 28.18 
 
*Você reconhece a soberania e amor de Deus em Jesus? 
Então, diga em simples palavras:‘Deus,eu aceito Jesus como meu 
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Jesus contou uma parábola comparando-Se ao noivo  que vem buscar a 
IGREJA_ comparada a dez  virgens. 

 Como o noivo demorasse, todas cochilaram 
 Repentinamente,ouve-se o noivo chegando 
 As que tinham azeite nas lâmpadas, foram levadas com o noivo 
  As que não tinham  azeite em suas lâmpadas, ficaram para trás. 
 O azeite é símbolo  do Espírito Santo  

*   Lâmpadas vazias de óleos ilustram quem parece ser cristão mas não 
é nascido de novo, não foi selado com o Espírito Santo. 
*      A Bíblia  alerta sobre quatro tipos : 
1- o ímpio,  muito religioso mas  não se deixa moldar pela Palavra.  
                   Ler perfil no Salmo 50.16-22  
2- o joio : parecem, mas não são cristãos. Competem  por um lugar ao  
                 sol, roubam os nutrientes dos salvos  
                  Ler em Lucas 13.24-30 e 36-43   
3- os bastardos: filhos nascido fora da aliança, Hb 12.8 
Não têm com Deus aliança com base no sangue de Jesus. Crêem ser 
Jesus o  Salvador mas nunca se arrependeram  pessoalmente de seus 
pecados.  
 
4- falsos mestres: são milagreiros em nome de Jesus, 
                            - mas guardam tortuosidades no coração, Mateus 7.15  
 
A Bíblia adverte e ainda dá tempo de ‘comprarmos azeite’: revermos 
nossa posição  quanto a Deus, revermos  se nossa fé  tem  base na 
Palavra, nos expormos a Deus pedindo esclarecimento, que nos livre de 
estarmos enganados a nosso próprio respeito .    
 
Dia 31              E   depois ?  
 
*    Depois do arrebatamento dos salvos, retirado o Espírito Santo,  
      - ficam na Terra os cristãos nominais e  
      - ocorre o aparecimento do anticristo, 2 Tessalonicenses 2.3-12 
*  Serão salvos os ‘degolados pelo testemunho de Jesus’ que não 
aceitaram  a marca da besta ‘ Apoc. 20.4 
  
* Haverá 3 ½  anos de paz  e  3 ½ anos de horror, perseguição terrível 
aos judeus. Jesus virá com os salvos glorificados > acudir os judeus, 
> julgar as nações, > prender o diabo > implantar um reino ‘de  ferro’ 
mas de paz por  mil anos : * o Milênio ( Apoc  20.1-6)  
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Carta aos Tessalonicenses: foco no futuro 
Como dos ídolos vos convertestes a Deus: - resolve o passado 
Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro:     - define o presente 
E aguardar dos céus a Seu Filho:                - foco no futuro eterno 

 que nos livra da ira vindoura, 1 Ts 1.9-10 
 

 Aguardando a gloriosa esperança, o arrebatamento 1Ts 4.16 
 A manifestação do anticristo, 2 Tessalonicenses 2.1-12 

  
 

Dia 29     Ser salvo afeta todo o  seu viver  
 
 
1- como vos convertestes dos ídolos a Deus : passado  
2-  para servir ao Deus vivo e verdadeiro : presente 
3- e  esperar  dos céus a seu Filho :              futuro  

  a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber 
  Jesus, que nos livra da ira vindoura’ 1Ts 1.9-10 . 

 
Conversão é mudar de rumo: estava indo com o   
 mundo para a perdição,  mas voltou-se para Jesus   
e passou  trilhar as veredas de Deus, Mateus 7.13  
 
Servir a Deus é  testemunhar de Jesus. Deixar-se moldar conforme o 
caráter de Cristo  torna-se  o foco do viver do salvo.   Atos 1.8  _  
Romanos 8. 28-29   
 
Esperar  dos céus a seu Filho  que os discípulos viram subindo aos 
céus e de Quem o anjo disse:  ‘por que olhando para o céu? Esse 
(mesmo) Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim 
como para o céu o vistes ir’  (Atos 1.11) Os discípulos pensavam que 
Jesus voltaria logo para implantar Seu reino de justiça na Terra.  
 *     Com o passar do tempo, sentiram a necessidade de deixar 
instruções por escrito e escreveram circulares a todas as igrejas: as 
cartas gerais: Tiago, Pedro, João e Judas  

 ‘ Mas o Senhor não retarda a Sua promessa(2Pe3.9)  
  Como será?  Primeiro, quando o Espírito Santo for  retirado da 

Terra levará consigo os salvos: os mortos ressuscitam, e a 
seguir os vivos são transformados indo todos com Jesus  nas 
nuvens.  Ler 1 Tessalonicenses 4.16-17 > 1Coríntios 15 

 
Dia 30      Parábola das virgens. Mateus 25  
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Salvador e Senhor e faz-me entender o que significa  essa tão grande 
salvação’  Hebreus 2.3 
 
Dia 09  
 
Moisés já havia prevenido o povo:’ O Senhor teu Deus te suscitará do 
meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim; a ele 
ouvirás ‘   Deuteronômio 18.15   
  
*  Apenas uma palavra ou uma frase de Deus tem um peso enorme, 
- mas nós nos perdemos na multidão de palavras e perdemos a 
mensagem de Deus para nós.  Foi assim com o povo judeu. Tantas 
profecias cumpridas por Jesus, em Jesus... e eles, conhecedores das 
Escrituras, não perceberam. Tão empenhados que estavam  em obser-
var o mínimos detalhes da Lei  que  perderam a capacidade de ouvir a 
Deus através da Palavra. A finalidade da Palavra dita é que seja 
ouvida.Se não for ouvida, a palavra dita de nada serve.  Mas a Palavra 
de Deus se cumprirá nos mínimos detalhes: conhecida ou não,  
crida ou  não.  
 * Jesus começa Seu ministério com o sermão do monte: ‘ foi dito aos 
antigos... Eu porém vos digo’ Mt 5. 22,28,32,34,39,44 e 19.8-9.  
* Repetiu a mesma frase tantas vezes e o povo não percebeu, não fez 
a conexão que estava ali o profeta que Moisés dissera para ouvir.  
* Jesus mostrou ter autoridade para re-formular a Lei _ era maior do que 
Moisés que apenas transmitiu a Lei recebida de Deus.  
* Jesus era o próprio Deus  que Se fizera  homem.  
  ‘ quem ouve a Minha palavra e crê nAquele que Me enviou, tem a 
vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da  morte para a vida’  
João 5.24   
 
 
Dia  10  
 
  Pouco se sabe sobre a vida de Jesus antes de iniciar Seu ministério ao 
ser batizado por João quando houve manifestação  especial de Deus: 
‘sendo Jesus batizado saiu logo da água; e eis que se lhe abriram os 
céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo 
sobre ele; e... uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em 
quem me comprazo’ Mt 3.16 -17 
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*  Quase no fim de seu ministério, já avisando os discípulos sobre a 
crucificação, de novo manifestação de Deus: subindo a um monte com 
Pedro, Tiago e João  
‘ seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se 
brancas como a luz.( falava com Moisés e Elias;  Pedro quis fazer-lhes 
tendas ) eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e dela saiu uma voz 
que dizia: Este é o meu Filho Amado, em quem me comprazo;  a ele 
ouvi’    Mateus 17.5 
*  Jesus é o Filho de Deus: foi gerado pelo próprio Deus  fora do útero 
de Maria ( Maria foi a primeira ‘barriga de aluguel’: mas a ciência não 
sabia dessa possibilidade, na época) e personificou  todas as atribuições 
com as quais  Deus  Se deu a conhecer no Velho Testamento, 
        > ‘sendo a expressa imagem do Seu ser(de Deus) Hebreus 1.3  
 * Ter Se abalado para vir do céu, nascer como homem e morrer pelo 
pecador... deve ser por causa de algo muito importante, mesmo. E é: 
 * Jesus disse:  ‘ Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;  
    -  ninguém vem ao Pai, senão por mim’ João 14.6 
*    Sem Jesus, ninguém tem acesso a Deus  ( assim como sem a senha 
correta, hoje,  ninguém tem acesso a nada, nem ao seu próprio dinheiro, no banco) 
 
Dia 11   
Jesus disse: ‘Eu sou o caminho, a verdade, a vida; ninguém vem ao 
Pai, senão por mim’ João 14.6 
 

• Jesus Se apresentou algumas vezes com a forma verbal 
exclusiva atribuída a Deus, Yavé :  EU SOU... 

 o caminho...é o itinerário para se chegar a algum lugar 
            Sem saber o caminho certo, há o perigo de se perder.Ficar 
zanzando  e chegar a lugar  algum ou mesmo a um péssimo  destino.  

 O caminho... indica ser o único caminho 
 não há outro meio de se chegar a Deus  

 
 a verdade ... há tanto o que dizem por aí, como saber qual é a 

verdade? Na época de Jesus, os filósofos diziam muitas coisas 
e o  mundo estava desapontado com os ídolos que não os 
livrara do império romano. Pilatos pergunta: ‘ que é a verdade ?’ 
(João 10.38) e representa a pergunta de todos os gentios na 
ocasião.   

 A verdade ... indica ser a única verdade indiscutível. 
                       Tudo o mais pode ser relativo    

 a vida... é o oposto da morte que significa separação  
Separação  do corpo e do espírito, separação de Deus  
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Dia 28     Cartas ensinam a viver como cristão  
 
‘Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui’ 
   Atos 17.6  
 
*      O cristianismo foi uma revolução cultural social e religiosa.  
*   Antes, os judeus vivam em estrita obediência à Lei e os gentios 
faziam o que bem entendiam, De certa forma, todos se sentiam 
culpados. Jesus veio para levar sobre si a culpa e castigo do pecado.  
*  E agora:como viver  essa nova vida oferecida sob o perdão de Deus?  
 

 As cartas do Novo Testamento foram escritas 
  para ensinar a viver em novidade de vida, 
 Não mais nos  costumes antigos, fossem judeus, fossem gentios 

(Romanos 6.4) mas...  
 a vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito, At 1.8  

  >No site  www.perolaspreciosas.com.br, no link ‘busca’   
                              Digitar :  ‘ vida cristã progressiva’  que  
 
Carta aos Gálatas mostra que a vida cristã começa na cruz:  

 se quer ser meu discípulo,tome cada dia sua cruz( onde o Eu 
morre)  Lc 9.23 e 14.23   

 por obras da lei ninguém será justificado, Gálatas 2.16  
 introduz andar/ viver no Espírito, Gl 5.16, Gálatas 5.24-26 

 
Carta aos Efésios mostra os bastidores da salvação nas regiões 
celestiais:   Quem somos em Cristo   (buscar artigo no perolaspreciosas)  
                  Levando crianças à maturidade espiritual, Ef 4.14 
                  Relacionando-se com o Espírito: sem entristecer, Ef 4.30-32 
                                                                    Sendo cheio, Ef 5.18-21 
                  Assumindo seu lugar no corpo de Cristo( dons Ef 4.11 ) 
                                                   Na família, 
                                                   Na sociedade( servo/patrão) Ef 5 
                                                   Na batalha espiritual, Ef 6  
Carta aos Filipenses: somos salvos  para sermos testemunhas: 

  como evangelizar  é assunto da carta aos Filipenses 
 Tudo o que me aconteceu  
 contribuiu para o progresso do evangelho, Fp  1.12 

 
Carta aos Colossenses: aos maduros na fé 

 o reino de Deus implantado no íntimo 
 a vitoria da vida ressurreta passa pela cruz, Cl 3 
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Antes sede bondosos ( não maus)   
           compassivos ( não críticos),  
           perdoando-vos ( não ressentidos nem rancorosos)   

 uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo’ #  
 
Dia 27                    Veja como edifica 
 
Conferindo seu agir com o padrão da Palavra:  

 precisa fazer lembrete e deixar à vista Efésios 4.31-32  
 Assim que notar em seu íntimo alguma das atitudes listadas  
  imediatamente  falar a  verdade para Deus:  e dizer:  
 Não quero  isso  dentro de mim ‘- Xô coisa ruim’ 

 
*** Levando a Deus o que brota de seu coração natural,  

 ‘o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1 João 1.7 
 
Também: ‘Se confessarmos os nossos pecados,  
Ele  é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 
toda injustiça’  1 João 1.9  
 

 Tirando o mal ( em nosso sistema de vida não existe o vácuo )  
 Precisa  colocar o bom : Efésios 5.18-21 

 
*   Enchei-vos... é você quem decide por no seu coração  
1-Falando ... só o que edifica, boas palavras, gentil  
                  ‘ a boca fala do que está cheio o coração’ Mt 12.34-36 
                   >   Escute suas palavras       
2-Louvando a Deus ... pelo que Ele é...   
3-Dando graças ... em tudo há algo de Deus para nós 
4-Sujeitando-vos...não é ‘ser capacho’  mas é aceitar o outro como ele 
é, sem  ‘dobrá-lo’  ao nosso bel prazer, como queremos  
 
Somos advertidos: Jesus é o fundamento’  mas  veja cada um como 
edifica sobre ele: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,a 
obra de cada um se manifestará.. o dia a demonstrará... o fogo 
provará qual seja a obra de cada um.Se permanecer... receberá 
galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas o 
tal será salvo todavia como que pelo fogo ‘  

  Precisa ler na Bíblia  :  1 Coríntios 3.11 -  15  
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  A vida...indica que Jesus é a única maneira de sermos 
religados a Deus e, só  então, poderemos passar a vida eterna   
na presença de Deus. Passar a  Eternidade ausente de Deus 
deverá ser um inferno, mesmo ! Nada de bom pode haver  
separados de Deus.  

 -  ninguém vem ao Pai, senão por mim’ ( Jo 14.6 ) Como na Web, se 
não tiver a senha correta não entra no programa, nem pega seu dinheiro 
no banco, sem Jesus no coração ninguém tem acesso a Deus: 

 é sério, é verdade !  
 
 
Dia  12   
 
‘Quem crê em mim, como diz a Escritura’ João 7.38 
 
*  Certa vez, tendo de pegar dinheiro em caixa eletrônico, lembrava da 
senha mais ou menos: fiz três tentativas e bloqueou tudo! Tive de ir a 
banco e só eu mesma poderia implantar nova senha. Sem entender 
nada, fiz como o caixa do  banco disse: apertei umas teclas e...estava 
feito. Assim é Jesus, autorizado por Deus, e incontáveis testemunhas 
através dos séculos ,   
 *   Temos de seguir direitinho as instruções  da Palavra e tudo ficará 
feito, bem feito, dará  certo !  Como eu cri no  caixa do banco  e fiz como 
ele disse, assim temos de crer e fazer  ‘como diz a Escritura’  
 *    Não adianta pensar que dá um jeitinho, não adianta crer do seu jeito, 
nem de qualquer jeito, muito menos no que dizem de Jesus por aí :   
precisa crer em Jesus  como diz a Escritura. E, para isso, precisa ler a 
Bíblia, precisa ser instruído por pessoa confiável, em igreja que prega 
toda a Bíblia  ‘ como diz a Escritura’ sem distorções  
 * ‘Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra 
em juízo, mas já  passou  da morte para a vida’   ( Jo 5.24 )   
 *    No mundo espiritual há duas ‘jurisdições’: Jesus falou sobre isso 
numa parábola: ‘está posto  grande abismo, de sorte que os que 
quisessem [passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar 
para nós’ ( Lc 16.26)  Só Deus pode nos libertar do império das 
trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor’ 
Coloss.1.13 
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Dia  13      
 
Só Deus pode nos libertar do impérios das trevas e nos transportar 
para o reino do Filho’ Coloss. 1.13  
 
‘ se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo’  2 Coríntios 5.17  
 
Jesus dá a chance de começar uma vida com Deus,  uma nova vida, 
como nascer de de Deus, João 3.3,5 e 7 NVI 
  
> Mas, a todos quantos O receberam, aos que crêem no seu nome, 
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus’ João 1.12 
 
‘Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de 
Deus, não pode ver o reino de Deus....te digo que se alguém não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 
‘Necessário vos é nascer de Deus’ João 3.3,5,7 NVI 
 
 O nascimento físico ilustra o nascer espiritual : 
 
1- O nenê começa  a existir num ‘mundinho’ dele, onde se alimenta, 
cresce, cresce se mexe, ouve...Em dado momento, em meio a muitos 
conflitos, sai  desse ‘mundo’ onde já existia e... nasce ! 
  

• Espiritualmente,  a pessoa já existe no mundo, sistema de 
valores  que  ‘jaz no  maligno ‘( 1 João 5.19 ) mas nasce _ passa 
a existir no reino de Deus quando sai , deixa esse sistema de 
valores prevalecente no mundo   

Dia 14  
 
2- Ao nascer, precisa cortar o cordão umbilical 
    e o nenê  passa a receber o ar que ‘inaugura’ os pulmões  

• Espiritualmente, cortando com o sistema de valores do mundo, 
aceitando Jesus como Salvador,  recebe o sopro da vida, é 
selado com o Espírito Santo que vem habitar no ‘recém nascido’  
espiritual 

    
3- O recém nascido precisa ser limpado da ‘sujeira’   que trouxe de 
seu modo de vida anterior   *  Espiritualmente, o sangue de Jesus nos  
‘lava’ de toda a sujeira que porventura trouxemos de nosso modo de 
vida longe de Deus . Ler  1 João 1.7 
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 Então, 
se vivemos( Efésios1.13) temos de andar em Espírito cuja 
evidência é não ser cobiçoso de vanglórias : não querer 
‘aparecer’, não desejar glórias vãs.  

 
*Somos ensinados a nos relacionar com o Espírito Santo pela 
observância de  três diretrizes :   
 
1-   Não entristecer(Ef 4.30-32) mas  
2-   sim,enchei-vos, Efésios 5.18-21  
3- não apagueis ... com desculpas esfarrapadas que encobrem 
rebeldia: Já vou ( e demooora) Não tenho tempo _ Não tenho jeito_ 
Tenho idéia melhor ( e não faz como o Espírito Santo indicou)  
Ver artigos no site  WWW.perolaspreciosas.com.br 
 
 
dia 26                    Andar na luz 
 
‘a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, 
porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal 
aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam 
reprovadas Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que 
seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus’ João 3.19-21 
  
 

 Andar  é   ir passo a passo, momento a momento 
 Andar com Deus requer base firme, a Sua Palavra  
 Andar na luz  é  ir falando a Deus,  momento a momento, a 

verdade que brota em seu íntimo.  
 Ao sermos salvos,a carne (a nossa natureza decaída) não some 
  A carne não é necessariamente uma coisa ruim mas está 

separada de Deus : ‘os que estão na carne não podem 
agradar a Deus‘ Romanos  8. 8    

*Naturalmente, da terra só brota mato que, nem  sempre é hera 
venenosa; pode até ser flor bonitinha mas não deixa de ser mato.Assim, 
da nossa natureza decaída só brotapecado: agir fora do padrão de Deus  
          Efésios 4.30 - 32  mostra o que entristece o Espírito 
>    Longe de vós toda amargura, cólera, ira, 
>  Gritaria: pensamentos viciosos que não param de girar em nossa 
mente quando somos feridos ou estamos carentes 
> Blasfêmia:pensar que Deus não está nem aí, Sl 10.13 
>    Toda a malícia (intenção maldosa)   
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 1- fique convosco para sempre,  a saber, o Espírito da verdade, o 
qual o mundo não pode receber; porque não o vê nem o conhece; mas 
vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós ( João 
14.16, 26)  ‘o Ajudador / Consolador , o Espírito Santo a quem o Pai 
enviará em meu nome, esse 
  
2 -vos ensinará todas as coisas 
 
3 - vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.   
     E , quando ele vier 
  
4- convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: pecado, 
porque não crêem em mim;  justiça, porque vou para meu Pai, e não me 
vereis mais,  e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. - 
Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora.  
 
     Quando vier... aquele, o Espírito da verdade, ele vos 
5- guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá o 
que tiver ouvido 
  
6- anunciará as coisas vindouras 
  
7- Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará’  
João  16.8 – 14 

 Sobre o atuar do Espírito no cristão,  Romanos 8 
 Sobre dons do Espírito: Rom 12.6, 1Coríntios 12.7,11  

                       Efésios 4.11-12 _ 1 Pedro 4.10-11  
 
Dia 25                   Viver no Espírito 
 
  O Espírito Santo não sai do salvo, mas temos de aprender a 
conviver com Ele E, quando e  se entristecido, é como um computer 
desligado da tomada _   todo o potencial está lá mas  fica   inoperante  
 
Andai do Espírito e jamais cumprireis a concupiscência ( desejo 
determinante) da carne’  Gálatas 5.16, 25-26  
          ‘se vive,  anda   também em Espírito   
 

 Vive...espiritualmente, quem aceitou Jesus, nasceu e foi feito 
filho  de Deus, foi selado com o Espírito Santo, 

 
 Andar é dar ato contínuo: passo a passo.  
  Se não der um passo, já parou de andar .  
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3-‘também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da 
vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa ‘  Efésios 1.13 _  Ler   2,19  _  3.15 
 
Selo  era a marca do brasão do rei num pingo de cera quente que dizia 
ser aquele documento legal, válido,como hoje se registra um 
documentem cartório. 

 O Espírito Santo é a marca  de quem nasce de Deus, 
assim como o umbigo:  quem nasce, tem.   

      
 *   Nascidos de Deus ao aceitar Jesus como Salvador, por ter crido no 
Seu nome, passamos a ser cidadãos do céus ( temos direitos 
adquiridos) e somos feitos filhos de Deus : recebemos o  nome da 
família, passamos a ter os cuidados dados aos filhos:suprimento e 
educação,  mas precisamos aprender  a nos comportar de modo a 
honrar o nome da família.   
 
Dia 15    
 
João Batista, enviado por Deus  para preceder a Jesus, começou a 
pregar, dizendo: 

 ‘Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus’ Mt 3.2 
 
>   Arrependei-vos... Arrepender- se é atitude voluntária que ocorre 
no íntimo da pessoa  ao perceber seu mau estado  em algum aspecto da 
vida  ou seu mau agir.  
 
>  porque é chegado o reino dos céus’ Mt 3.2 
 
Era como se João Batista os levasse a olhar em um espelho espiritual e 
dissesse:- ‘ Vejam o estado em que vocês se encontram: 
>   como(? ) comparecer perante Deus  nesse estado ?  
 

 Arrepender-se não é remorso: a raiva por ter sido descoberto em 
seus maus intentos e ações. 

 Remorso pode ser medo das conseqüências  de  seu agir  sem 
pensar  onde tal atitude o levaria. 

 Remorso pode ser voltar-se contra si mesmo por ter sido tão ‘ 
burro ‘  que não percebeu o que fazia. Leva a pensar que tipo de 
pessoa você é : seja mau , mesmo ou seja  ‘burro. A própria 
pessoa se julga, se condena e se castiga ,se julgando boa e 
justa ao assim proceder  
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 Só tem um problema: é estar  tomando a si o que é atribuição de 
Deus ( sabemos quem o quis fazer e se deu  mal : o diabo,  
Isaías 14.14 ) Deus é o Juiz:  

 só a Ele compete  julgar e dar a sentença, Tg 4.12   
 
 
Dia  16  
 
Jesus contou uma parábola que ilustra o que é arrependimento.   
> Lucas 15.11- 24  
 
Um jovem pediu a herança do pai e se foi de  casa, desperdiçando todos 
seus bens, ficando na miséria, sem amigos, sem ninguém que o 
acolhesse. Para sobreviver, foi  cuidar de porcos, o que é abominação 
aos judeus. Vivia num chiqueiro, querendo comer a  comida dos porcos . 
Um dia, caiu sem si quanto ao seu real estado e pensou: Quantos 
empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de 
fome !   * Daí, decidiu :  Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: 
Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado 
teu filho; trata-me como um dos teus empregados Levantou-se e foi  

   Não ficou só na intenção: foi mesmo. 
‘Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, 
correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou’ # assim, também,Deus 
espera seu retorno a Ele   

 Mas, apesar de bem recebido, o rapaz   confessou seu erro e 
pediu perdão ao Pai : pequei conta o céu e diante de ti; já não 
sou digno de ser chamado teu filho. 

        >  Assim é o verdadeiro arrependimento    
             O Pai fez uma festa e o reintegrou na posição de filho 
 
*    Assim, Deus acolhe o pecador (cada um de nós) que se chega a Ele 
: ‘ao coração quebrantado e contrito  não desprezarás, ó Deus’ Sl 51.10   
*  Mas avisa:  
        > se não vos arrependerdes, todos, de igual  modo, perecereis’       
            Lucas 13.3  
 
Dia 17  
 
Jesus convida : ‘Vinde’ a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei ‘ Mt 11.28 
*    Um convite tem a importância de quem o convida: ser convidado 
pelo vizinho é diferente de ser convidado por pessoa importante e 
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*Aos filhos, Deus trata ensinando suprindo, disciplinando e mostrando o 
melhor para eles 
 

 Filho meu... Mesmo no tempo da Lei, Deus queria os Seus 
como filhos e fala a  eles como pai  como se lê  no livro de 
provérbios.> No link BUSCA, digitar  ‘Filho meu...’ no site  
WWW.perolaspreciosas.com.br   

 
 
Dia 23   
 
‘ tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados  com o Espírito 
Santo da promessa ‘  Efésios 1.13  
 

• Aceitando Jesus como Salvado e Senhor de minha vida fomos 
feitos filhos de Deus, João 1.12  

•  Fomos justificados: ‘ficha limpa’ aos olhos de Deus  
             Ato único, jurídico, definitivo,     Romanos 5.1  
 
 *   Então, começa um novo modo de viver que agrade  a Deus: muitos 
textos dizem   ANTES... vocês agiam assim ...mas AGORA a postura de 
vocês  é diferente, como quando  alguém  adquire posição elevada e 
não pode mais agir como qualquer um    
      > digitar ‘ nova vida’  no site     WWW.perolaspreciosas.com.br  
 
>     ‘ vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; 
e tirarei  da vossa carne o coração de pedra ( morto pelo pecado) , e vos 
darei um coração de carne( vivo, sensível a voz de Deus)  Ainda porei 
dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e 
guardeis as minhas ordenanças, e as observeis..’   Ez 36. 26 - 27 
>     ‘apresentai-vos a Deus...pelo culto racional,transformai-vos pela 
renovação da vossa mente’    Rom 12.1-2 
> ‘desejai  como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual ( a 
palavra de Deus)  a fim de por ele crescerdes para a salvação’ 1Pe 2.2  
 
Dia 24   
 
   Jesus apresentou o Espírito Santo aos discípulos 
   > Nada místico, estranho nem espetacular  
   > ‘Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador/ Consolador  
para que 
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* Deus criou esses princípios e age de acordo com eles 
*  Nem Deus age contrário aos Seus princípios, senão, seria um 
transgressor em vez de   Deus Justo.  Saiba: ‘Ainda que se mostre favor 
ao ímpio, ele não aprende a justiça; até na terra da retidão ele pratica a 
iniqüidade, e não atenta para a majestade do Senhor’ Isaías 26.10 
    
* Por isso, Deus não pode perdoar pecados de qualquer jeito:’ sem 
derramamento de sangue, não há remissão’ ( Hb 9.22 )   
*  Para ser  Justo e ao mesmo tempo perdoar o pecador, precisava um 
inocente morrer no lugar do pecador . Mesmo  na justiça dos homens 
um crime não pode ser castigado duas vezes. Vi um filme que, um 
homem forjou seu assassinato incriminando a esposa e ela foi 
condenada .Mais tarde, descobre ter sido enganada. Ao sair da prisão, 
vai e  mata mesmo, o marido. 
          >   Não podia ser condenada: o crime já fora julgado.  
          > O juízo de Deus pelo meu pecado caiu sobre Jesus: 
          >  Estou isento da condenação. Jesus morreu por todos,  
          >  mas cada um   precisa aceitar  ser salvo por Jesus  . 
 
Dia 22  
 
‘ Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, se mantém rebelde 
contra o Filho não verá a vida: sobre ele permanece a ira de 
Deus‘...João 3.36 
 
 
‘quem ouve a  Minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida 
eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida’  
 João  5.24 
 
‘Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna; e são 
elas que dão testemunho de mim;  mas não quereis vir a mim para 
terdes vida!’ João 5.39 -40 
 
‘Mas  a todos quantos O  receberam , aos que crêem no seu nome, deu-
lhes o poder de se tornarem filhos de Deus’  João 1.12  
 

 Vede que grande amor nos tem concedido  o Pai: 
 que fôssemos chamados filhos de Deus’  1João 3.1 

 
*   Todas as pessoas são criaturas de Deus. Só é feito filho de Deus 
quem aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida.  
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famosa. Então, antes de fazer este convite, Jesus Se apresenta:    
‘ Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece 
plenamente o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece plenamente o Pai, 
senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser ‘revelar’ Mt 11.27 
      >  não há ninguém mais importante do que Jesus. 
 
 Depois de ter Se apresentado,  Ele diz:‘Vinde’ a mim, todos ...’ 

  o convite de Jesus é a todos, mas não a qualquer um : 
  todos os querem mudanças!   
 Todos os cansados, sobrecarregados, oprimidos, isto é: 
  ‘cheios’  da vida . Todos os que reconhecem seu real  estado de 

estarem  ‘esmagados’ e presos  debaixo de situação que os 
impede de terem alívio  para obter uma vida   realizada e 
proveitosa. Ir a Jesus é reconhecer sua necessidade , seja ela 
qual for.  Mesmo alguém  rico, famoso e feliz  está sob a 
condenação de vida eterna separada de Deus por ser uma 
pessoa que nasceu pecadora, como alguém nasce japonês  
                ( exemplo de raça bem característica )  Rm 3.23 

*   Fato é que :    ‘todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ 
‘ a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos se 
esgotariam antes’ (Sl 49.8) > Há ‘um  só  Mediador  entre Deus e os 
homens, Cristo Jesus, homem ‘ 1 Timóteo 2.5  
 
 
Dia 18  
 
‘ em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum 
outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos’  
Atos 4.12  
 
 *    Já vimos que todos nascemos pecadores. Independente do que faça 
ou deixe de fazer:  a Humanidade é uma raça de pecadores.  
      Também vimos o significado do nome de Jesus :  
*  Jesus é a pessoa sem pecado  que morreu  e todo Seu sangue foi 
derramado em preço de resgate do pecador  
* Cristo  é o Enviado, o Ungido por Deus, o Messias, o Descente 
prometido ( Gn 3.15) que veio destruir o diabo e foi ferido no processo,  
como diz  Coloss 2.15:  ‘despojando  principados e potestades,  
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz’  
*  Senhor, por ser o Soberano do Universo, Fp 2.10-11    
* ‘Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o 
sempre! e tenho as chaves  da morte e do inferno ‘ ( Ap 1.18.)  
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   ‘Chaves’  fala de autoridade 
 ‘Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave 

de Davi; o que abre, e ninguém fecha; fecha, e ninguém abre’  
 Ap 3.7   e     Mateus 28.18   
 ‘ Foi -me dada toda a autoridade  no céu e na terra. 

o Quem  recusaria o convite do Senhor do Universo?  
o Quem  comparece perante Ele  sem se arrumar ?  

 
Dia 19    
 
‘as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos  
consumidos; novas são cada manhã’ Lamentações 3.22-23  
 

 Misericórdia é deixar viver quem merece morrer. 
 
Uma adúltera foi levada a Jesus para ser apedrejada, como mandava a 
Lei dos judeus. Eles queriam testar Jesus para, de algum  modo,  acusá-
lO. Ele disse nada: começou a escrever na areia ( dizem :uma  longa 
lista de pecados) e afinal, falou:  

 ‘quem estiver sem pecado, que  atire a primeira pedra’ ( Jo 8.7) 
Todos se retiraram, envergonhados,e Jesus disse à mulher: 
‘nem Eu também te condeno?’  

  Como (?) pôde Jesus, perdoar quem merecia morrer ? pela 
lei dos  judeus que era o justo a ser feito, aos olhos de Deus. 

 Jesus pode perdoar pecados  por ser Deus, Mt 9.2-3 
o Mas, Deus não perdoa pecados aleatóriamente, 

 Jesus perdoou a adúltera que merecia  morrer porque 
  Ele mesmo  iria morrer em lugar dela.Jesus  deu Sua vida, 

ofereceu-Se a Deus  para morrer em lugar do pecador, que  
merece a morte, pois: a alma que pecar, essa morrerá, Ez 18.4 
 

* Cada dia temos a oportunidade de escolher sermos  religados a Deus 
crendo na Sua Palavra:  ‘justificados gratuitamente pela sua graça, 
mediante a redenção que há em Cristo Jesus(Rm3.24) Romanos 5.9 
> justificados  pela fé no Seu sangue, seremos por ele salvos da ira’    
 
Dia 20    
  
*** todos nós somos como o imundo, todas nossas justiças como trapo 
da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas 
iniqüidades, como o vento, nos arrebatam’ Isaías 64.6   
*** ‘Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por 

15 

 

causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre 
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados  Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; 
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. Isaías  53.5-6 
 *** ‘Deixe o * ímpio o seu caminho, e o homem maligno  seus 
pensamentos; volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele; para o 
nosso Deus: generoso em perdoar’ Isaías  55. 7 
      
         >  Quem Deus considera  ímpio ?  Salmo 50.16-22  
 
Eis o perfil do ímpio, aos olhos de Deus ( note que age como qualquer 
de nós) ‘ao ímpio diz Deus: Que fazes tu em recitares os meus 
estatutos, e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a 
correção, e lanças as minhas palavras para trás de ti?  Quando vês um 
ladrão, tu te comprazes nele; e tens parte com os adúlteros. Soltas a tua 
boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar 
contra teu irmão; difamas o filho de tua mãe.( quem nunca se sentou para falar 

mal do irmão da igreja ou de um familiar? _ esse foi um agir ímpio) 
    Deus continua: 
> Estas coisas tens feito,  e eu me calei; pensavas que na verdade eu 
era como tu; mas eu te argüirei, 
> e, em sua ordem (como um filme)  tudo te porei à vista.  
> Considerai, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, 
>  para que eu não vos despedace, sem que haja quem vos livre.’  
 
Outra característica de agir  ímpio: Por que blasfema o ímpio de 
Deus? dizendo no seu coração: Tu não o esquadrinharás? 
       >  só pensar que Deus não liga, que não está nem aí, já blasfêmia ímpia  

 O salmista continua:’Tu o viste, porque atentas para o trabalho e 
enfado, para o retribuir com tuas mãos’ Salmo 10.13-14 

 

Dia 21      
 
A Jesus ‘Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue, 
para demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência, 
deixado de lado os delitos outrora cometidos’   Rm 3.25 
 
* Princípios espirituais são tão inexoráveis como os físicos: açúcar 
adoça e o sal, salga.Não tem jeito: pôs açúcar, fica doce: ‘sem choro, nem 
vela’    
 


