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A Aliança Com JESUS Visa a 

Comunhão Com o PAI 
 ( XI )  

 

[Quando a Minha Vida Não é Mais Importante Para 

Mim Mesmo, e Cumprir o Meu Chamado For a Minha 

Prioridade, Viverei a Plena Comunhão Com o Pai] 
 

 

 

Atos 20:24 TB: “Porém não tenho a minha vida como coisa 

preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha 

carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para 

dar testemunho do evangelho da graça de Deus.” 

 

A Aliança Muda Minhas Prioridades 
 

*Sempre as nossas prioridades serão pautadas pelos nossos 

valores. Aquilo que mais amamos será o que terá maior 

espaço em nossa vida. No texto de Atos 20, vemos Paulo 

testemunhando aos presbíteros de Éfeso em Mileto, que 

nunca deixara de lhes ensinar nenhuma particularidade do 

Evangelho de JESUS CRISTO, e que iria depois dali a 

Jerusalém, e que lá poderia experimentar perseguição, 

prisão e até a morte. É  aí e então que ele demonstra qual era 

o nível da sua Aliança, e portanto quais eram as suas 

prioridades. Ele diz: 
 

“Porém não tenho a minha vida como coisa preciosa a 

mim mesmo...” 

*Não se tratava de Paulo ser masoquista, nem que ele não 

tivesse amor próprio, mas a questão era que quando ele 

pesava o seu benefício pessoal e o prêmio que o aguardava 
quando chegasse ao fim da jornada (II Co 4:17), ele 

chegava à conclusão de que valeria muito a pena, e mais, ele 

amava tanto ao SENHOR da obra, que fazer a obra do 

SENHOR era uma honra para ele. 

*Muitos dizem que o SENHOR é uma prioridade em sua 

vida, mas não vivem como quem não considera sua própria 

vida como preciosa para si mesmo, pelo contrário, por 

qualquer desconforto em sua vida deixam de lado o 

propósito, se esquecem do eterno peso de Glória que seria 

gerado por meio das tribulações que enfrentamos. Que esse 

não seja você meu amado, EM NOME de JESUS! 
 

A Missão Trará Comunhão Intensa 
 

* O Apóstolo Paulo tinha uma ideia fixa em sua mente e 

em seu coração: completar a sua carreira, e ele levava a 

sério esse propósito, a ponto de dizer que estaria tudo bem 

se a sua vida fosse abreviada pelo fato dele estar lutando 

bravamente para completar a Missão e o Chamado que 

recebeu do PAI! 
 

*Muitos tentam buscar uma Comunhão com Deus, mas 

não aprenderam o segredo da Comunhão do Combate. Sim 

meus amados, soldados em combate desenvolvem uma 

comunhão intima e profunda, pois eles dependem uns dos 

outros para sobreviver. Por essa razão sentem uma mistura 

de gratidão com dependência, que une profundamente os 

seus corações. 

 

*Paulo vivia no campo de batalha, com o firme propósito 

de agradar o seu Senhor, seu general de guerra. Ele sentia 

profundamente, que enquanto ele desprezava sua própria 

vida, se arriscando para completar sua carreira e ministério, 

o seu Senhor estava com ele nas trincheiras do Evangelho, e 

esse guerrear juntos os unia poderosamente e 

definitivamente. 

 

A Comunhão Nos Leva a Testemunhar 
 

*Qual a conclusão que podemos chegar observando a vida 

de Paulo? A conclusão é muito clara meus amados, se 

mudarmos as nossas prioridades, não amando a nada, nem a 

própria vida acima do Reino, se desenvolvermos a Missão e 

o Chamado, gerando a Comunhão da Aliança, certamente 

essa Comunhão gerada nos campos de batalhas nos fará 

testemunhar desse amor incondicional. 
 

*Nesse mesmo capítulo, no verso 20 Paulo diz: “jamais 

deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-

la ensinar publicamente e também de casa em casa,” Ou 

seja, ele não conseguia deixar de testemunhar sobre aquilo 

que transformou sua vida.  
 

 

No versículo 24 ele diz que completar a carreira e o 

ministério, testemunha sobre a Graça de Deus fluindo 

através de nós e alcançando toda a nossa geração. Nós 

somos portadores da única mensagem que pode salvar esse 

mundo meu amado, portanto demonstre a fidelidade da sua 

Aliança com Ele, atendendo a esse Chamado a qualquer 

preço, o que irá gerar a Comunhão poderosa do campo de 

batalha e que resultará num Testemunho poderoso e eficaz 

de Salvação e Vida Eterna. 

 

 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Minha vida não é preciosa para mim, minhas prioridades 

são eternas, e desenvolvendo minha Missão e Chamado 

terei plena comunhão com o Pai, e dEle testemunharei com 

ousadia, enquanto eu viver.” 

 

 

 

Anotações 


