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  ANDAR COMO JESUS ANDOU      
Gobby 

 

Quando cristo que em a nossa vida se manifestar, então, vós também será manifestado com 

Ele, em glória. O comportamento humano é relativo, mas a palavra de deus é absoluta. A 

principal função de um Cristão é a manifestação da vida de Jesus Cristo, em sua vida. 

Hoje através do relativismo, muitas palavras da bíblia deixam de ser aplicadas como o Senhor 

mandou. 

Alguns comentários seguem: 

1- Eu tenho direito de ser feliz. 

2- Eu não entendo assim. 

3- O mundo evoluiu. 

4- Se os homens não se levantam, as mulheres se levantam. 

5- Você é muito radical. 

Esses e outros textos que favorecem o humanismo, mas que vai contra o princípio de Deus.  

EX: O Filme O Advogado do Diabo. O inimigo queria casar com a irmã dele, ter filos. E disse: Eu 

só quero uma família. 

Mas a palavra em Levitico18. 9 diz: A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, 

nascida, em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirá. 

Mesmo que o propósito de Deus seja família de filhos semelhantes a Jesus. Mas não pode ser 

cumprida fora dos princípios da palavra. 

Tem Cristão que passa por cima de textos, ou interpreta de maneira errônea, para satisfazer o 

desejo da carne. 

Lucas 6.46. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que mando. 

Uma Lei só anula a outra lei se ela for superior. A mulher adúltera. 

Creio que isto não passa de pratica de iniquidade e quem a pratica está sujeito aos versículos 

de Lucas 13.22- 28. 
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João 1421. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele 

que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 

João 14.23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para 

ele e faremos nele morada. 

1º João 2.6 Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como Ele andou. 

João 4.34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me 

enviou e realizar a sua obra. 

Para andarmos como Jesus, precisamos conhecer a identidade de Jesus: 

1. Filho de Deus > Lucas 3. 21-22.  E aconteceu que, ao ser todo povo batizado, também o foi 

Jesus; e, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espirito santo desceu sobre ele em forma 

corpórea como pomba; ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. 

2. Jesus ungido de Deus:  

a- Isaias 61.2-4 O espirito do Senhor Deus está sobre mim, porque o senhor me ungiu para 

pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a 

proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; a apregoar o ano 

aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram e a pôr 

sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, m vez de 

planto, vestes de louvor , em vez de um espirito angustiado; afim de que se chamem carvalhos 

de justiça, plantados pelo Senhor para tua glória. 

O Espirito do Senhor derramou unção para: 

1- Pregar o Evangelho aos pobres. 

2- Para curar corações partidos. 

3- Para operar milagres. 

4- Para proclamar livramento aos cativos.  

5- Para pôr em liberdade os oprimidos, algemados. 

6- Para pregar o ano aceitável do Senhor. 

7- Para consolar todos os que choram. 
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8- Ungi com óleo de alegria. 

9- Colocar uma coroa aos que estão de luto. 

10- Vestir de louvor os espíritos angustiados. 

11- Afim que se torne  arvalho de justiça. 

1-Pregar o Evangelho aos pobres. 

Jesus se identificou com aqueles que não tinham dinheiro e nem abrigos. 

Apocalipse 3.16-18. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou ao ponto de 

vomitar-te da minha boca; pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e 

nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre , cego e nu. 

Aconselho que de mim compres ouro depurado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras 

brancas para vestires, afim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para 

ungires os olhos, afim de que vejas(estes são os ricos de espirito.) 

2-Para curar corações partidos. 

Hoje há no mundo, homens, mulheres, crianças, esmagadas pelas circunstancias. 

a- Famílias destruídas. 

b- Divorciados. 

c- Solitários. 

d- Suicidas. 

e- Enfermos incuráveis. Etc. 

Obs. Só a unção pode trazer cura a estas pessoas. 

3- Para operar milagres. 

Abrir os olhos não só de cegos fisicamente, mas também dos cegos espirituais. 

4- Para proclamar libertação aos cativos. 
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Quais são os cativeiros? 

a- Pessoas presas e assediadas por demônios. 

b- Televisão, jornais, novelas, filmes, internet, smartphone, páginas sociais. 

c- Ditadura da beleza. 

d- Alcoolismo. 

e- Drogas que mantém presos ao cárcere da mente. 

f- Materialismo. 

g- Bruxaria. 

h- Religião. 

i- Riquezas mal adquiridas. 

          5-Por em liberdade os oprimidos. 

          Marcos 16-17. Em meu nome expelirão demônios. 

          Atos 10.38 

          As trevas no mundo são dirigidas por satanás e com elas ele oprime as pessoas. 

        Podemos encontrar trevas em:  

a- Casa. 

b- Trabalho. 

c- Lazer. Você está tão mal, que seu divertimento é jogar bola e beber após o futebol para 

tentar esquecer a sua opressão. 

d- Relacionamento fora do casamento, como adultério, fornicação, traz opressão. 

e- Dependência exclusiva do trabalho, e negocio te isola de relacionamento fraternal. 

6-Para apregoar o ano aceitável do Senhor. 

Este é o tempo, disse Jesus: Arrependei-vos , porque está próximo o reino dos céus. 

O tempo da graça, Jesus trouxe o caminho para chegar a salvação. 

7 – Para consolar todos os que choram e ungi com óleo de alegria. 

 

5 



 

João 14-16 . E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará  outro consolador, afim de que esteja 

sempre convosco, o espirito da verdade, que, o mundo não pode receber, porque não o 

vê e nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará vivo em vós. 

Uma função do consolador é aliviar sofrimento. Irmão Mazinho. 

8- Ungi com óleo de alegria. 

Sabemos que após nos consolar, ele nos traz alegria até no sofrimento. 

2ºCorintios 4.17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eternos 

peso de glória, acima de toda comparação. 

9- Colocar uma coroa nos que estão de luto em vez de cinzas. 

Coroar quer dizer consagrar. 

Apocalipse 2.9-10.Conheço a tua tribula o, a tua pobreza(mas tu és rico) e as blasfêmia 

dos que a si mesmo declaram judeus e não são., sendo antes sinagogas de satanás. 

Não temas as coisas que tens de sofrer. 

Eis que o diabo esta para lançar em prisão, alguns entre vós, para serdes posto a prova, e 

tereis tribulação de dez dias. 

Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 

O Senhor não vai te destruir, piorar seus sofrimentos, não vai te dar cinzas e sim te 

consagrar. 

10- vestes de louvores ao invés de espirito angustiado. 

Lembro que na doença de amor, O espirito santo me deu um louvor ao invés de angustia. 

E louvávamos sempre em sessões de quimioterapia e radioterapia e no dia a dia. 

11- Afim de que se chame carvalho de Justiça. Plantado pelo Senhor para sua glória. 

Para recebermos esta unção é só exercitar Atos. 3. 19-20. 

b-Atos 10.38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o espirito Santo e poder, o qual 

andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque 

Deus era com Ele. 
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OBS: Primeiro o Espirito Santo, depois o poder. 

3. As obras : Lucas 7. 20-22 Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João 

Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que esta para vir ou haveremos d e 

esperar outro? 

Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos 

malignos; e deu vista a muitos cegos. 

Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, 

os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, e aos pobres, anunciasse-lhes o evangelho. 

4. Humildade e obediência: Filipense 2. 5-9. Tende em vós o mesmo sentimento que ouve 

também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não jugou como 

usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de  servo, 

tornando-se em semelhança de homens, ; e reconhecido em figura humana, a si mesmo se 

humilhou, tornando-se obediente ate a morte e a morte de cruz. 

5. Não aceitava gloria de homem:  João 5 .41. Eu não aceito glória que vem dos homens.   

                                      

5.44. Como podeis crer, vós os que aceitai glória uns dos outros e, contudo, não 

procurais a gloria que vem do Deus único. 

Jesus já tinha sido glorificado pelo Pai. ETC. 

Vamos ser um pouco semelhante a Jesus. 

Romanos 8.14. Pois  todos os que são guiados pelo Espirito de Deus são filhos de 

Deus. 

7Para sermos guiados pelo Espirito de Deus, precisamos ouvir ao espirito santo. 

Mas como ouvir o Espirito Santo? Por Exemplo: A cura da paciente na Unimed. 

Como saberei o que o Senhor tem preparado para mim? 

1} coríntios 2.9-12. Mas, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem 

jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o 

amam. 
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Mas Deus no-lo revelou pelo Espirito; porque o Espirito, porque o Espirito a todas as coisas 

perscruta, mesmo a profundeza de Deus.  

Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espirito que nele 

está?   Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espirito de Deus. 

Deus tem coisas boas para nós: 

Como saber?  

Precisamos ouvir o Espirito Santo. A cura de Sebastiana na UNIMED. 11/02/2014 

 Espirito Santo fala ao nosso espirito. 

Ezequiel 36. 25-27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de vossas 

imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. 

Dar-vos-ei um coração novo e porei sobre vós um Espirito novo; tirarei de vós o coração de 

pedra e vos darei um coração de carne. 

Porei dentro de vó o meu Espirito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus 

juízos e os observeis. 

Deus quer falar ao nosso espirito. 

A Unção e OBRAS 

Em Atos 1.8 .] Mas recebereis poder ao descer sobre vó o Espirito Santo, e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da 

terra.  

Marcos 16. 14-18  A cura de Vandelino; o pai dele disse: Verdadeiramente você é um 

homem de Deus 

Lucas 7. 18-23. Cura da moça  em Buenos Aires. 

Cura do coxo em Santa Maria. 

Humidade:  

O homem usado pelo Espirito santo, não pega a gloria para si. 

João 16.13-14. Quando vier, porém, o espirito da verdade, ele vos guiará a toda a 

verdade; porque não falara por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 

anunciara as coisas que hão de vir. 

Ele me glorificara, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. 

ISTO é para todos como promessa: 
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Atos 2.17-18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espirito 

obre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e 

sonharão vossos velhos; até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do 

meu Espirito naqueles dias e profetizarão. 

 Quando você profetiza as coisas acontecem. 

 Vagas de estacionamento. 

 Cirurgia na Huntigton 

 Como podemos impedir o agir do espirito santo em nossas vidas? 

 Ocupando o templo do Espirito santo. 

1º Coríntios 3.16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita 

em vós? 

Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de deus que 

sois vós é santo. 

Com que ocupamos o templo do Espirito de Deus? Com gálatas 5. 19-21. 

Somos morada de Deus: Salmo 46 

Hebreus 3.6. Cristo, porém, como Filho, em sua casa; a qual casa somo nós, se 

guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação (glória, alegria) da esperança.  

 A unção de Deus vem sobre Nós através de um protocolo. 

 Convicção de PECADO. 

 Arrependimento; 

 Intimidade com Espirito Santo 

 Obediência. 

 Aí terá o poder 

 Vamos ter resistência.  

 O batismo de Edson e atropelamento de Daniel. 14/02/2012 

Você está disposto a desocupar a casa de Deus? 
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