
O CARÁTER DE CRISTO 

I João 19:34-35 

Jesus derramou o Sangue que brotou da costela de Seu corpo quando um soldado transpassou Seu lado 
direito com uma lança. 

Jesus é o amor, Ele é a plenitude é a resposta para toda necessidade; quem o escolhe recebe toda sua 
provisão. Junto com o sangue que brotou de sua costela, quando lhe feriram seu lado direito, o filho de 
Deus estava lhe entregando tudo. 

SANGUE E ÁGUA 

O momento mas devastador foi quando o apóstolo João viu que não era somente sangue que saia do 
corpo de Jesus, mas sim Sangue misturado com água. 

A razão era que não havia mas sangue, o que nos permite entender , que o filho de Deus, Aquele que não 
conheceu pecado, derramou até a última gota de seu Sangue por amor a nós.  

JESUS ENTREGOU TUDO (SL 22:14,15) 

Jesus conseguiu ser fiel à Sua missão e se manteve firme até o último momento de sua vida. 

Aquela lança apagou qualquer alento de sua vida que pudesse ter em Jesus, mas acabou sendo o selo da 
mais grandiosa obra do amor. 

A VIDA ESTÁ NO SANGUE (LV 17:11) 

Quando Jesus estava derramando seu sangue , estava derramando absolutamente toda sua vida por nós.  

Isso nos ajuda entender que Jesus derramou sobre nós tudo o que Ele é, e precisamente por essa razão, 
esse derramamento nos permite ter a plenitude do caráter de Cristo . 

O FILHO DE DEUS (Hb 1:3) 

A característica mas importante de Jesus é que somente Ele é o filho de Deus e por isso não existe mas 
ninguém que possa ser comparado a Ele. 

SOMOS FILHOS DE DEUS (JO 1:12,13) 

A fé em Jesus nos dá o direito legítimo de ser, não apenas servo do Senhor, mas sim verdadeiro filho de 
Deus; curados de toda rejeição causada por feridas profundas e dolorosas.  

UM CORAÇÃO CURADO TRÁS FRUTO ABUNDANTE 

LC 8:15 

A palavra nos ensina que do coração do homem emana a vida e é por isso que algumas pessoas  não 
conseguem frutificar, porque tem o coração ferido. 

CONCLUSÃO  

Como cristãos e nosso dever refletir o mesmo caráter de nosso Mestre e é por isso que o apóstolo Paulo 
disse: " até que todos nós cheguemos a unidade da fé, e ao conhecimento do filho de Deus a homem 
prefeito, a medida da estatura perfeita de Cristo" EF 4:13. 



	
			

															 	
																																																																																																								
	
	
	
	
	

	
	
	

“Senhor	hoje	aplico	uma	gota	do	Sangue	que	brotou	do	lado	
direito	do	corpo	de	Jesus	e	declaro	que	o	poder	do	Seu	Sangue	

substitue	meu	caráter	pelo	fruto	do	Seu	Espírito.	Obrigado	Senhor	
porque	o	Seu	Sangue	remove	o	medo	e	me	dá	Seu	perfeito	amor,	
troca	minha	amargura	por	gozo,	minha	impaciência,	impiedade	
por	benignidade,	maldade	por	Sua	bondade,	dúvida	pela	fé,	

minha	rebeldía	pela	mansidão	e	minha	falta	de	domínio	próprio	
pela	temperança.	Louvo	o	Senhor,	em	Cristo	Jesus,	amèm.”	

Orando	com	
o	Sangue	
de	Jesus	


