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1. ABSTRACT.1
We study the clamor by the blood of Jesus. We demonstrate that
the clamor for the blood of Jesus is the execution of a prophetic
act, fully grounded in the Bible.

2. INTRODUÇÃO.
O clamor pelo poder do sangue de Jesus não se trata de clamar
por sangue biológico que foi derramado na terra, mas clamar pela
vida eterna, clamor ao Espírito Santo de Jesus. Quando clamamos
pelo sangue de Jesus estamos clamando pelo Espírito Santo de
Jesus.
Descobrir na palavra e crer que o Espírito Santo é o sangue
espiritual de Jesus é muito importante quando o assunto é clamor
pelo sangue de Jesus.
Neste trabalho estaremos
sangue de Jesus. Estaremos
sangue de Jesus é algo que
perceber a presença disso de

demonstrando que o Espírito santo é o
também explicando que o clamor pelo
mesmo no velho testamento já podemos
forma profética.

3. O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS TEM FUNDAMENTO BÍBLICO?
RESPOSTA: SIM. Profeticamente sim.
Nenhum sacerdote se
apresentava no lugar santo, muito menos no santo dos santos sem
levar o sangue da vítima inocente.
Como é sabido todos os rituais da lei de Moisés envolvendo
sangue de sacrifício eram atos proféticos a respeito do CORDEIRO
DE DEUS QUE TIRA O PECADO DO MUNDO.
O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é o meio, é a porta
para podermos entrar diante de Deus. Isso ocorre não só pela
salvação eterna, mas também para podermos realizar nosso
sacerdócio eterno diante de Deus.
Quando clamamos temos acesso ao Pai para podermos pedir por
nós e pelos demais.
O clamor pelo sangue de Jesus é
acesso ao Pai. Dizemos um dos meios,
Jesus, os chamados de meios de graça
proféticos que apontam para Jesus e seu

um dos meios para termos
pois há variados tipos de
os quais também são tipos
sacrifício.

1

Estudaremos o clamor pelo sangue de Jesus. Demonstraremos que o clamor pelo sangue de Jesus é
a execução de um ato profético, plenamente embasado na bíblia.
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Todos eles são formas eficientes disponibilizadas por Deus
com a finalidade de nos dar condições de entrarmos diante de Deus,
profeticamente através de Jesus.
Portanto, não é apenas o clamor que leva até Jesus. Existem
outros meios os quais profeticamente também aponta, para Jesus e
para o seu sacrifício.
Exemplos de outros meios para termos acessos a Deus, os quais
indiretamente, também, apontam para Jesus e seu sacrifício:


O louvor – Deus habita no meio do louvor;



A oração – coração contrito Deus não rejeita;



A comunhão no corpo – onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome ali estarei;



A

madrugada

–

o

que

de

madrugada

me

busca

me

encontrará;


O jejum – quando o noivo “Jesus” estiver ausente então
jejuarão, (para que Ele se faça presente)...

FUNDAMENTO BÍBLICO NO NOVO TESTAMENTO PARA O CLAMOR PELO SANGUE DE
JESUS, POIS SEM JESUS, SEM O SACRIFÍCIO DE JESUS, NINGUÉM VEM ATÉ
O PAI:


HEBREUS 10:19-20 Tendo, pois, irmãos, 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;



JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: ...; ninguém vem ao Pai, senão por
mim.

QUANDO CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS ESTAMOS CLAMANDO POR VIDA
– pois, sangue é vida. Estamos clamando pela vida eterna de Jesus,
o Espírito Eterno.
Sabemos que a vida eterna é o sangue eterno, o Espirito Santo
Eterno. Assim concluimos que: O clamor PELO SANGUE de Jesus é um
pedido, uma oração, dirigido (a) à VIDA, ao Senhor da VIDA, a
Jesus.
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Recordemos que Deus Pai é um só com Deus Filho, e Deus filho é
um só com Deus Espírito Santo, e esse é o Sangue de Jesus, que é a
Vida Eterna.
No projeto de Deus, para readmissão do homem, a porta do céu é
Jesus. Isso mais precisamente significa o Sangue de Jesus, que
como tal é A VIDA eterna DE JESUS.
As sagradas escrituras diz que QUEM PEDE VIDA, VIDA recebe.
Vejamos isto:

 SALMOS

21:4 VIDA te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias

para sempre e eternamente.
O clamor pelo sangue de Jesus é UM PEDIDO DE VIDA. Quem pede
vida recebe VIDA, a qual se apresenta de duas FORMAS, a saber:

1. “longura de dias para sempre” – que significa livramentos,
bênçãos. Significa vitorias no dia-a-dia. Significa dias sem
aperto. Significa multiplicação de dias bons. Dia por sua vez é o
momento em que brilha a luz do sol. Então, significa o multiplicar
do brilhar da luz em nossas vidas. Jesus é o sol da justiça que
brilha intensamente na vida dos servos. Resumindo o clamor:
significa porção ampla das bênçãos de Jesus em nosso viver hoje e
para

sempre...

Como

disse

Jesus:

“cem vezes mais neste

mundo”...
2. “eternamente”/“eternidade” - vida eterna. “E por fim a vida eterna.”
QUEM Clama pelo sangue de Jesus que é VIDA, obterá “VITÓRIAS”
neste mundo e, também, a preservação da “VIDA ETERNA” que recebeu
com o batismo com o Espírito Santo.
Conforme vemos nos parágrafos anteriores: Quando clamamos
estamos declarando a NOSSA condição de fracos, necessitados,
mortais, e ao mesmo tempo exaltando a VIDA QUE HÁ NO SANGUE DE
JESUS COMO SOLUÇÃO SUFICIENTE PARA NOS DAR VIDA. Uma vida muito
superior que a existência terrena. A vida que Jesus graciosamente
nos doou na cruz do calvário.
VEJAMOS ALGUNS VERSÍCULOS, os quais falam do sangue de Jesus e
de seus elos com a vida, com o Espírito Santo, ou com o Senhor da
vida. Esses versículos além de expressar realidades espirituais,
apresentam verdadeiras cláusulas testamentárias a demonstrar a
herança que Jesus nos concedeu quando derramou sua VIDA NA CRUZ em
nosso favor:
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 GÁLATAS 6:8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a
corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará
a vida eterna.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS É UM SEMEAR NO ESPÍRITO.

 PROVÉRBIOS 12:28 Na vereda da justiça está a vida, e no
caminho da sua carreira não há morte.
CLAMAR PELO SANGUE DE JESUS É COLOCAR A VIDA NO NOSSO CAMINHAR. Assim,
OS NOSSOS passos NA VEREDA DA JUSTIÇA HAVERÁ VIDA. Clamar pelo sangue de
Jesus é colocar a vida de Jesus na nossa “carreira”, para a eternidade, para
estamos livres da morte.

 LUCAS 9:38 E eis que um homem da multidão

clamou,

dizendo:,
Mestre peço-te que olhes para meu filho, porque é o único
que eu tenho.

CLAMAR PELO SANGUE DE JESUS É CLAMAR AO ‘MESTRE’, (mestresala), PARA QUE OLHE PARA NOSSAS NECESSIDADES E DE NOSSOS
DEPENDENTES. Nosso principal filho é o novo nascido – o que nasceu
da vontade do Pai e não da carne.
Lembramos que Jesus é a verdade e a vida, e que o Espírito
Santo é, igualmente, a verdade e a vida e também o Espirito Santo
é o Sangue de Jesus. Desta forma, clamar pelo sangue de Jesus tem
o mesmo efeito de clamar a Jesus, de clamar por vida e por
verdade. Isso, acrescido da lembrança, diante de Deus, do
sacrifício eterno que nos dá o DIREITO de sermos atendido.
Clamor pelo sangue de Jesus é A APRESENTAÇÃO DO nosso PEDIDO
JUNTO COM O RECURSO, propiciado por Deus, PARA suprir as nossas
necessidades.
Os discípolos de Jesus, Mateus e Lucas, escreveram sobre o
ensino de pedir o “BATISMO COM O ESPIRITO SANTO.” 2 Esse batismo é
2

O ESPIRITIO SANTO É COMPARADO COM BEM DADO POR DEUS.




MATEUS 7:7-11 Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. 8 Porque, aquele que pede, recebe;
e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9 E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho,
lhe dará uma pedra? 10 E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas
aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?
LUCAS 11:9-13 E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 10 Porque qualquer
que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 11 E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir
pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 12 Ou, também, se lhe pedir
um ovo, lhe dará um escorpião? 13 Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais
dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?
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o cumprimento, na vida do crente, da profecia do sangue do
cordeiro passado nos portais da casa dos israelitas. Hoje nós
somos casas “ESPIRITUAIS” para morada de Deus em Espírito...
O evangelho de Mateus, ao se reportar a esse mesmo episódio,
entretanto, diz que Deus: “dará bens aos que lhe pedirem”. Parece
falar de outra coisa, mas é CERTO QUE NÃO HÁ UM BEM MAIOR DO QUE A
PRÓPRIA VIDA eterna. O Espirito Santo é o selo da redenção o qual
nenhum outro bem pode comprar. Ele é o que nos garantir a VIDA
ETERNA. O sangue de Jesus é a essencia da pérola de grande preço –
o bem maior.
O apóstolo LUCAS diz: “dará o Pai celestial o ESPÍRITO SANTO
àqueles que lho pedirem?”
 LEVÍTICOS 17 11-14 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo
tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é
o sangue que fará expiação pela alma...
Profeticamente Deus estava falando do Espírito Santo, (o sangue de
Jesus), é que faria a expiação – a remissão, o pagamento dos nossos pecados.
Vejamos isso:

 HEBREUS 9:26... E sem derramamento de sangue não há remissão.
(Jesus antes de morrer, APÓS DERRAMAR TODO O SEU SANGUE, disse: PAI EM
TUAS MÃOS ENTREGO O “MEU ESPÍRITO”.)
 HEBREUS 10:4 porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire
pecados.19 Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo
sangue de Jesus, 29 ...o sangue do pacto, com que foi santificado, e ...

Espírito da graça.
Clamar pelo sangue de Jesus é valorizar o sangue do pacto de Deus com os
servos.
Clamar pelo sangue de Jesus é aceitar a santificação interior que só o
Espírito Santo pode, gratuitamente, fazer.

 HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele
que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?
Clamar pelo Sangue de Jesus é DIZER AO PAI QUE AMOS A SEU FILHO E O QUE
ELE FEZ. TAMBÉM É DIZER QUE O SANGUE DA ALIANÇA, o Espírito Santo, É SANTO
PARA NÓS.

 HEBREUS 9:12 Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
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Clamar pelo Sangue de Jesus é apresentar ao Pai A ETERNA REDENÇÃO, que
ele mesmo fez por nós, através do sacrifício de seu Filho. Dizemos ao pai que
aceitamos o grande amor que ele tem por nós, demonstrado no sacrifício de seu
FILHO em nosso favor.

 EFÉSIOS 1:13,14 Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o
Espírito Santo da promessa 14 O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da
possessão adquirida, para louvor da sua glória.
Clamar pelo Sangue de Jesus é apresentar ao Pai o SELO e a GARANTIA DA
REDENÇÃO.

 COLOSSENSES 1:14 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a

remissão dos pecados;
 ROMANOS 3:24 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que
há em Cristo Jesus.
Clamar pelo Sangue de Jesus é apresentar ao Pai o Preço pago por Jesus
para redimi-nos dos nos pecados

 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que
vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no

sangue do Cordeiro.
Clamar pelo sangue é pedir que o sangue de Jesus, seu Espírito Santo,
faça uma limpeza por dentro de nós mesmos. Não se trata de vestes
literalmente, mas de limpar o espírito do homem, diante do pai.

 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha
esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne.14 Quanto
mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado
a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao
Deus vivo?

 HEBREUS 10:19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo
sangue de Jesus.
Só podemos entrar no santuário eterno com o sangue de Jesus, seu
Espírito Santo. Sem o sangue de Jesus não podemos entrar na presença de Deus.
Quando Jesus morreu o santo dos santos ficou acessível, pelo sangue do
cordeiro de Deus. Por isso clamamos pelo sangue de Jesus. O santo do santo
está acessível para quem tem, em si, o sangue de Jesus. Isso é realizado pelo
Batismo com o Espírito Santo e pelo Clamor PELO SANGUE DE JESUS.
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Eles entravam diante do pai com o sangue figura do verdadeiro. Nós ao
contrário entramos diante de Deus com o sangue do verdadeiro cordeiro de
Deus. Entramos no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Fazemos isso quando
clamamos.

 HEBREUS 12:24 E a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da
aspersão, que fala melhor do que o de Abel.
O SANGUE DA ALIANÇA ETERNA É O ESPIRITO SANTO ETERNO DE JESUS.
Uma aliança é uma união, comunhão, compartilhamento entre duas ou mais
partes. O sangue de Jesus é a vida de Jesus. Assim, temos comunhão,
participação na vida eterna de Jesus, através de seu sangue, através do SEU
ESPÍRITO SANTO.
O clamor pelo sangue é um ato de REIVINDICAÇÃO AO PAI pelos direitos e
benefícios que temos NESSA ALIANÇA ETERNA.
O Espírito Santo de Jesus, o sangue da nova aliança, fala mais alto do
que o sangue de Abel. Isso porque o sangue de Abel era apenas tipo do Sangue
de Jesus. Por ser tipo era terreno, foi derramado na terra. Enquanto o Sangue
de Jesus, o seu Espírito Santo, É O VERDADEIRO SANGUE DO CORDEIRO DE DEUS.
Por ser um ESPÍRITO ETERNO, vindo do alto, FALA MAIS ALTO do que o Sangue de
Abel.

 HEBREUS 13:20 Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a
trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas.
IDEM.

 HEBREUS 10:11 E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo
muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados;14 Porque
com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 15 E
também o Espírito Santo no-lo testifica, porque depois de haver dito: 16 Esta é a
aliança que farei com eles Depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em
seus corações, E as escreverei em seus entendimentos; acrescenta: 17 E jamais me
lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 18 Ora, onde há remissão destes, não há
mais oblação pelo pecado. 19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no
santuário, pelo sangue de Jesus.
O sangue dos seres vivos é tipo do Espirito Santo. Sendo apenas tipo
APENAS PROFETIZAVAM, tipologicamente, o que o SANGUE DE JESUS FAZ EM NOSSAS
VIDAS.

 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por
Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção
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TENDO O ESPÍRITO SANTO DE JESUS EM NÓS, TEMOS TUDO PARA ESTARMOS DIANTE
DE DEUS. Temos: justiça do sangue de Jesus, Santificação do Sangue de Jesus,
redenção pelo sangue de Jesus.
O clamor pelo sangue de Jesus é um ato de suplica por: JUSTIÇA,
SANTIFICAÇÃO E REDENÇÃO.

 EFÉSIOS 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão
das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
A REDENÇÃO É PELO ESPÍRITO SANTO, O SANGUE DE JESUS.
O clamor pelo sangue é um ato de reconhecimento que redunda em perdão.
Restabelece a purificação e a condição de estarmos na presença do DEUS
TRIUNO.

 EFÉSIOS 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção.
O selo garantidor do arrebatamento é o espírito santo, o sangue de Jesus.
O clamor pelo sangue é um ato que alegra o Espírito Santo e nos alegra. A
alegria do Senhor é a nossa força.3
TODA FORÇA DOS SERVOS VEM DO ESPIRITO SANTO, o sangue de Jesus. TAL QUAL
SANSÃO que TINHA FORÇA VIDA DO CABELO DA sua CABEÇA. Aquilo era uma profecia a
nosso respeito. De fato a palavra relata que “o Espírito do Senhor” se
apoderava de Sansão e por isso ele tinha uma força invencível. 4 Igualmente,
nossa força vem do Espírito Santo que sai DO NOSSO CABEÇA. Aquele que é o nosso
cabeça é JESUS, a nossa força, o nosso poder para vencermos.

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para
servir de testemunho há seu tempo.
O preço de sangue pago é o Espírito Santo que foi derramado por nós.

3

NEEMIAS 8:10 Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada
preparado para si; porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; portanto não vos entristeçais; porque a alegria do
SENHOR é a vossa força.

4

A FORÇA DE SANSÃO NÃO VINHA LITERALMENTE DE SEUS CABELOS, MAS DO
ESPÍRITO DO SENHOR.


JUÍZES 14:6 Então o Espírito do SENHOR se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como
quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito.



JUÍZES 14:19 Então o Espírito do SENHOR tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos ascalonitas, e
matou deles trinta homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma; porém
acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai.
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Quando clamamos pelo Sangue de Jesus estamos DEPOSITANDO no trono da graça
os nossos pecados, e recebendo o perdão, porque o preço já foi pago. Jesus
pagou o preço para nos redimir.

 ROMANOS 8:23 E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do
Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a
redenção do nosso corpo.

4. CLAMAR PELO SANGUE É PEDIR VIDA E RECEBER VIDA.
Quando clamamos pelo sangue de Jesus, NÃO estamos clamando
pelo sangue biológico Dele. Estamos clamando por tudo que é de
essencial para estamos diante de Deus, à fonte de todas as
bênçãos. Estamos dizendo a Deus que aceitamos o sacrifício que ele
fez, de seu filho, na cruz, em nosso favor.
Clamor além de ser
Santo, é um ato de
justificar, purificar,
todo poderoso. Deus foi

um ato de adoração, a Jesus e ao Espírito
valorização do que Jesus fez para nos
e dar condições de adentramos diante do
quem estabeleceu isso.

Negar o clamor pelo sangue é negar a ação da vida. É rejeitar
a ação do Espírito Santo. Negar o clamor pelo sangue de Jesus
equivale a dizer, a Deus, que não necessitamos da justiça, da
redenção, ofertada gratuitamente, pelo Senhor, através de Jesus.
O clamor pelo sangue de Jesus é MAIS QUE ENTENDER o sacrifício
de Jesus. Esse ato é o cumprimento DA PROFECIA CONTIDA NOS
SACRIFÍCIOS CONTÍNUOS REALIZADOS PELOS SACERDOTES LEVITAS, no
tabernáculo, e depois no templo. Havia um “fio de sangue” durante
todo o trajeto do povo até a terra prometida.
Nós somos o templo de Espírito Santo onde o sangue de Jesus
está continuamente sendo apresentado ao PAI.
Os sacrifícios contínuos falavam desta presença de vida/sangue
constante diante de Deus. Uma profecia a demonstrar como Deus
estabeleceu o recurso, o meio, de o homem voltar à presença do
Pai.
Os sacerdotes levitas levavam sangue de animais, diante de
Deus, tipificando o que nós hoje fazemos: Nós levamos o sangue do
cordeiro eterno. Levamos o sangue de Jesus - o Espírito Santo.
Como apresentar o sangue da vítima inocente, à semelhança do
que faziam os sacerdotes levitas, diante do Pai?
RESPOSTA: O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO nos transforma em
sacerdotes
do
altíssimo.
Nessa
condição,
tipologicamente,
10
O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS Cópia de: quarta-feira, 12 de janeiro de 2016 10:13:54. Pág.: www.revelacaodabiblia.com.br
E-mail : revelacaodabiblia@gmail.com

apresentamos o sangue do CORDEIRO DE DEUS TODAS ÀS VEZES QUE
CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS.
Quando fazemos menção ao sangue de Jesus, diante do Pai, Ele,
se faz propício e, nos aceita como FILHOS.
O SANGUE de Jesus – seu Espírito Santo é essencial, para ter
vida espiritual. Isso manifesta, também, no CLAMOR pelo sangue de
Jesus.
Traçando um paralelo entre a caminhada do povo de Deus no
deserto, para a terra prometida, com a caminhada da igreja rumo ao
céu, PERCEBEMOS QUE ELES RECEBERAM O SANGUE DO CORDEIRO “NOS
UMBRAIS DAS SUAS CASAS”,5 E NÓS RECEBEMOS O BATISMO COM O ESPIRITO
SANTO.
Quando eles passaram o sangue nas vergas das portas, e nós
quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, INICIOU uma nova
vida. Há uma nova contagem do tempo, porque espiritualmente
passamos a contar para a eternidade. Sem o Espírito Santo a pessoa
ainda está na velha vida de escravo.
Nova vida somente como o novo SANGUE, o sangue do CORDEIRO DE
DEUS. Esse sangue é o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo
em nós iniciamos uma nova vida e uma nova caminhada, livres do
“EGITO/mundo”.
Os judeus contavam o tempo como escravo algo em torno de 430
anos. Quando eles receberam o sangue do cordeiro pascoal inicia
uma nova contagem de tempo. Iniciam uma VIDA NOVA. VIDA livre da
escravidão do Egito.
Vejamos o FIM DA CONTAGEM DE TEMPO COMO ESCRAVO. TEMPO DE VIDA
VELHA, no mundo, (no Egito – sem direito a nada):
 Êxodo 12:40,41
O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de
quatrocentos e trinta anos. 41 E aconteceu que, passados os quatrocentos e trinta
anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do SENHOR saíram da terra do Egito.
Vejamos o INÍCIO DA CONTAGEM DO TEMPO COMO LIVRES, TEMPO DE
VIDA NOVA, (O caminhar para o paraíso – onde há herança):

5

SOMOS CASA ESPIRITUAL. COM O FIM DA MORTE NÃO ENTRAR NELA É NECESSÁRIA A
PRESENÇA DO ESPIRITO SANTO DE VIDA – O SANGUE DE JESUS.
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 ÊXODO 12:1-2 E falou o SENHOR a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: 2
Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos
meses do ano.

Vida nova somente com sangue novo. Tanto eles quanto nós usamos o Sangue do
cordeiro de Deus. Para iniciar a VIDA, eles usavam o sangue de animal, o
sangue tipológico, nós usamos o sangue verdadeiro – o Espírito Santo de
Jesus.

5. A PROFECIA - FIO DE SANGUE e o PROFÉTICO CLAMOR PELO SANGUE.
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus é visto
quando observamos a determinação da ASPERSÃO DO SANGUE DO CORDEIRO
NAS VERGAS das casas e depois o derramar do Sangue do cordeiro no
tabernáculo/templo... Vejamos...
Os israelitas foram “batizados” no sangue do cordeiro pascoal,
ao passarem o sengue do sacrifício nos umbrais das portas. UMA SÓ
VEZ.
Depois continuaram sacrificando durante toda a caminhada
PROFÉTICA. Eles “faziam” um rastro de sangue, um “fio de sangue”,
durante todo o caminhar pelo deserto até chegarem à terra
prometida. Por fim, já de posse da herança, e o reino instalado,
na terra que “mana leite e mel”, eles passaram a sacrificar no
TEMPLO FIXO.
A profecia, “do sangue nas vergas da porta”, se cumpre na vida
do servo quando ele RECEBE O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO. Isso é
feito UMA SÓ VEZ. É a “ASPERSÃO” do sangue do cordeiro para dar
inicio à caminhada para a vida. Este ato extermina a vida de
escravo e, ao mesmo tempo, estabelece o marco inicial da caminhada
da vida.
A profecia dos “sacrifícios contínuos diversos” durante a
NOSSA caminha, se cumpre quando “CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS”. O
clamor é feito com múltiplos objetivos: santificação, vitória,
redenção, livramento, proteção, comunhão, louvor, gratidão, acesso
à presença do Pai. O clamor é um recurso/arma poderoso (a) e
infalível na guerra espiritual...
A profecia de sacrifícios no TEMPLO FIXO se cumprirá quando
estivermos eternamente com Jesus. Ele é o tempo FIXO, SÓLIDO,
IMUTÁVEL, onde estaremos eternamente, “sacrificando...” Vejamos a
existência de um templo eterno no céu:
12
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 APOCALIPSE 7:15 Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e
de noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua
sombra.
 APOCALIPSE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

6. A PROFECIA - ROCHA FERIDA e o PROFÉTICO CLAMOR à ROCHA
FERIDA.
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus, na vida da igrejacorpo-de-Cristo, também pode ser observada no episódio da ROCHA FERIDA.
A bíblia diz que essa rocha ferida, que jorrava água, era Cristo. Sem
aquela água o povo morreria, não haveria vida. Portanto, era a água da VIDA
para os caminhantes.
Deus manda Moisés ferir, UMA VEZ, a rocha e ela jorrou abundante água
a qual garantiu a vida do povo de Deus.
Novamente o povo teve sede. Deus manda Moises “FALAR” “CLAMAR”
À ROCHA. Vejamos isso:

 NÚMEROS 20:8 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai
à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água; assim lhes
tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.
Clamar à rocha seria o suficiente para a Rocha jorrar água
para o povo. ESSE ATO DE FALAR A ROCHA SERIA UM ATO que
santificaria, “GLORIFICARIA” A DEUS e que garantiria a entrada
do povo na terra prometida. O clamor é um ato de fé que produz
muitos efeitos para o povo de Deus, entre eles está o promover a
posse da herança eterna.

Vejamos isso:
 NÚMEROS 20:12 E o SENHOR disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em
mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não
introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado.
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Moisés, no entanto, desobedece a Deus e, saindo do profético, fere a Rocha
pela segunda vez.6 Por este ato Moises foi proibido de entrar na terra
prometida. 7

DEIXEMOS MOISES, E SEU ATO FORA DO PROJETO PROFÉTICO DE
DEUS, E VAMOS ANALISAR O cumprimento da PROFECIA hoje:
 Jesus foi ferido UMA SÓ VEZ. Durante a crucificação Ele jorrou
água e sangue. Esses dois elementos representam dois aspectos da
vida de Jesus doada para nós UMA só VEZ.
Tomamos posse destes elementos quando cremos na palavra de
Jesus – a água, e quando SOMOS batizados com o Espírito Santo –
O SANGUE.
ENTRETANTO, voltaremos a ter sede, a semelhança dos
israelitas. Nossa sede surge novamente, pois estamos caminhando
no deserto onde a vida que recebemos está em risco de morte
todos os dias.

Deus ensinou através de Moisés que JESUS NÃO pode
ser ferido NOVAMENTE para nos dessedentar.
Então, O QUE devemos FAZER PARA NÃO MORRERMOS de
“SEDE”? Qual o recurso que Deus providenciou para
saciar a nossa vida quando surgem as “NECESSIDADES”
físicas e espirituais, durante a nossa trajetória para
o céu? O que devemos fazer?
6

Moisés sai da profecia que apontava para um só sacrifício de Jesus e fere a rocha duas vezes.


NÚMEROS 20:11 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu
muita água; e bebeu a congregação e os seus animais.



NÚMEROS 20:8 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e
dará a sua água; assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.



NÚMEROS 20:10 E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora,
rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?

7

DEUTERONÔMIO 32:48-52 Depois falou o SENHOR a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: 49 Sobe ao monte de Abarim,
ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão.
50 E morre no monte ao qual subirás; e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu
povo. 51 Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, às águas de Meribá de Cades,
no deserto de Zim; pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. 52 Pelo que verás a terra diante de
ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.
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A RESPOSTA FOI DADA POR DEUS. Disse Ele: FALE A ROCHA.

8

RESPOSTA: CLAME à Rocha. Clame pelo sangue e pela água da
Rocha. Eis o motivo pelo qual clamarmos pelo sangue de JESUS:
Estamos cumprindo a profecia de falar à rocha feria. Fazemos isso
por que Deus orientou, profeticamente, para fazermos esse clamor.
Daquela ROCHA ferida no deserto saiu ÁGUA. Jesus a rocha
eterna jorrou água e sangue. Essa água e esse sangue estão na
nossa boca em nossos corações, pois temos bebido Dela. Vejamos
isso:
 I JOÃO 5:6 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por
água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a
verdade.
 JOÃO 19:33,34
Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as
pernas. 34 Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu
sangue e água.
 MARCOS 14:23 E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho; e todos beberam dele.
 I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque
bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.
Quando clamamos à rocha ferida, quando clamamos pelo sangue de Jesus,
estamos FALANDO À ROCHA. Isso é a EXECUÇÃO DA PROFECIA EM Nós para termos vida
até chegarmos à eternidade.

7. A PROFECIA - LÁBIO FIO DE ESCARLATE E O CLAMOR PELO SANGUE.
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus, na
vida da igreja-corpo-de-Cristo, também pode ser observada NOS
LÁBIOS FIO DE ESCARLATE. Vejamos os versículos:
 CANTARES 4:3 Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é
agradável; a tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos.
A igreja clama pelo sangue de Jesus porque sabe que
esse ato é agradável ao Pai. Sabemos que foi agradável ao Pai
o sacrifício voluntario de seu único Filho por amor as nossas
vidas. Fazer menção disso é agradável ao Pai. Jesus foi
partido, aberto, moído, açoitado, desprezado, esbofeteado,
8

NÚMEROS 20:8 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e
dará a sua água; assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.
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injustiçado para que nós pudéssemos APRESENTAR ESSES ATOS DA
JUSTIFICAÇÃO DE JESUS EM NO NOSSO FALAR.
Em nossos lábios há o sangue justificador de Jesus. Nos
nossos lábios está o fio do sangue de Jesus: em nossos lábios
há o clamor pelo sangue, pela vida de Jesus. Isso é profético
e é AGRADÁVEL ao pai.
A expressão: “o teu falar é agradável; a tua fronte é qual um
pedaço de romã” é ALTAMENTE EXPRESSIVO. A palavra AGRADÁVEL
vem do hebraico “rãsõn” que tem como raiz a palavra “rãsãh”.
“Rãsõn” tem entre seus significados a BONDADE DE DEUS PARA COM
OS HOMENS. Também aparece correlacionada com ofertas de
sacrifícios e adoração a Deus. “Rãsãh” é ainda mais
expressiva. Ela significa o amor, a voluntariedade, a
aprovação, a reconciliação, o perdoar, O PAGAMENTO DE UM
DIVIDA, o favor, A GRAÇA... Todos esses significados estão no
centro do projeto salvador do Senhor. Jesus foi o pagamento, a
graça, o perdão, o favor de DEUS para com os homens.
O profeta Isaias diz que foi AGRADÁVEL ao Pai sacrificar seu
único Filho para que A GRAÇA RESGATADORA FOSSE concedida a
nós. Jesus foi partido para nos trazer a VIDA ETERNA.

Quando alguém põe na boca o sangue, ou o
vinho, tudo que entrar ou sair de sua boca
passará pelo sangue.
Nós quando clamamos pelo sangue de Jesus
estamos com o sangue eterno na boca e tudo que
entrar ou sair da nossa boca passará pelo
sangue da vida. Isso significa que estamos
desfrutando da profecia de vida através do
sangue de Jesus, estamos nos alimentando da
vida de Jesus, estamos bebendo o sangue de
Jesus.
Através do clamor o que entra e sai de nós
estará
remindo,
justificado,
santificado,
portanto, apto a produzir vida, ou para
eliminar a morte.
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8. A PROFECIA - LÁBIO DE MEL, MIRRA E BOM VINHO e o CLAMOR P/
SANGUE.
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus, na vida
da igreja-corpo-de-Cristo, também pode ser observado nas passagens
abaixo:
 CANTARES 4:11

Favos de mel manam dos teus lábios, minha

esposa! Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como
o cheiro do Líbano.
Mel e leite falam do perdão, da redenção que alcançamos com o derramar
do sangue de Jesus. Quando confessamos os nossos pecados o sangue de Jesus
nos purifica, justifica, santifica.
O clamor proporciona o limpar o purificar. Por isso temos nossos
“vestidos” cheirosos. Cheiro do sangue remidor, o sangue de Jesus que lavou
os nossos pecados. Por isso clamamos pelo sangue. Sabemos que o sangue de
Jesus é o único meio de limpar nossas vestes espirituais diante do Pai.

 CANTARES 5:13 As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores
perfumadas; os seus

lábios são como lírios gotejando mirra com

doce aroma.
O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS É O FALAR DO LÍRIO QUE FOI ESMAGADO PARA
PRODUZIR UMA PERFEITA ADORAÇÃO AO PAI. Jesus é o lírio dos vales. Ele é
limpo, santo, puro, justo, perfeito. Mesmo assim por SUA DOCE E MARAVILHOSA
GRAÇA SE DEIXOU ESMAGAR, SE DEIXOU SOFRER PARA NOS DAR A PAZ COM DEUS. Ele é
o sacrifício com doce aroma. A MORTE DELE subiu diante do Pai com aroma
suave e nos trouxe VIDA ETERNA.
Não podemos deixar de trazer em nossos LÁBIOS o doce aroma PARA O PAI. O
aroma do SACRIFÍCIO DE JESUS PRECISA SUBIR DIANTE DO PAI. Isso OCORRE QUANDO
CLAMAMOS pelo sangue de Jesus.

 CANTARES 7:9 E a

tua boca como o bom vinho para o meu

amado, que se bebe suavemente, e faz com que falem os lábios dos que dormem.
O Espírito Santo é o bom vinho. Para termos um bom vinho a uva precisou
ser esmagada. Para podemos ter na boca, nos lábios o sangue de Jesus, Ele
precisou ser esmagado no calvário, em nosso favor. Jesus foi à prensa de
óleo no monte das oliveiras.

9. CONCLUSÃO.
Clamar pelo sangue de Jesus é falar à Rocha ferida para que
ela venha nos suprir, nos dessedentar.
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Clamar pelo sangue de Jesus é entrar diante do Pai pelo novo e
vivo caminho aberto no calvário. Clamar é lançar mão do recurso
disponibilizado por Jesus para podermos ter acesso ao Pai.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus em nosso
resgate. Ele nos ama verdadeiramente. O sangue de Jesus é o preço
da redenção. O Sangue de Jesus é o bom vinho do amado. Jesus foi
servido na cruz com todo o sofrimento, para que seu corpo-vivo,
seu povo, pudesse ter nos lábios a expressão da vida eterna – o
vinho, o sangue de Jesus.
Literalmente não encontramos o clamor pelo sangue n bíblia. No
entanto, o sangue da vítima inocente é visto espiritual e
profeticamente do livro de Genesis ao livro de apocalipse.
Os israelitas derramavam literalmente o sangue dos animais em
cumprimento à palavra de Deus.
Hoje o seu povo pode trazer nos lábios, a profecia, o sangue
do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Clamar pelo sangue de Jesus é um meio de ter acesso à presença
do Pai, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu no calvário.
BASE BÍBLICA DEMONSTRANDO QUE PELO SANGUE DE JESUS TEMOS
ACESSO A DEUS PAI:


10.

HEBREUS 10:19-20 Tendo, pois, irmãos, 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;

OSCULO SANTO DE DESPEDIDA:
Que o sangue de Jesus – seu Espirito Santo nos lave e no livre de
todo pecado. Amem.
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