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A Aliança Com JESUS Visa a 

Comunhão Com o PAI 
 ( XII )  

 
[JESUS Abriu a Porta do Céu Para Mim, Para Que Um 

Dia Ele Possa Governar a Terra Comigo. Vivo Por Este 

Dia!] 

 
 

A Sublimidade da Aliança Com o DEUS 

ALTÍSSIMO 
 

Gênesis 14:18-20: (KJ): “Então Melquisedeque, rei de 

Salém e Sacerdote do DEUS ALTÍSSIMO, trouxe pão e vinho 

19. e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo 

DEUS ALTÍSSIMO, que Criou os Céus e a Terra! 20. Seja 

louvado o DEUS ALTÍSSIMO, que entregou teus inimigos nas 

tuas mãos! Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo.” 

 

A Sublimidade da Aliança Com o DEUS ALTÍSSIMO está 

além do tempo! Abrahão há 4.000 anos, estava em Plena 

Aliança e Comunhão com o PAI ETERNO, mesmo sem 

entender quem seria o futuro Salvador da Humanidade. Mas 

encontrou-se com Melquisedeque, Sacerdote do DEUS 

ALTÍSSIMO, o qual, preenchia importantes e básicas 

semelhanças com Aquele que veio a chamar-se JESUS 

CRISTO, 2.000 anos após.  Era como se DEUS estivesse 

dizendo para Abrão: Venha cá, meu servo, vou lhe mostrar 

um pouco do futuro.  

 

Hoje o PAI está fazendo a mesma coisa, através do ESPÍRITO 

SANTO. Ele está nos chamando e dizendo: Senta aqui, você 

que tem uma Aliança com o Meu FILHO, vamos conversar, 

pois Eu tenho muito para fazer através de você neste 

momento histórico! Se não vejamos: 

 

*Melquisedeque, Sendo Sacerdote do DEUS ALTÍSSIMO, 

tinha pois a função de ser o intermediário entre DEUS e os 

homens daquela época. E isto apontava profeticamente para 

aquele momento histórico, quando dois mil anos após, 

JESUS, tendo chegado ao fim do Seu Sacrifício na Cruz, 

disse em Alta Voz: “Está Consumado!” Este foi o 

Momento em que o Véu do Templo rasgando-se de alto 

abaixo, abriu definitivamente o acesso ao PAI, através do 

Eterno Sumo Sacerdote JESUS CRISTO, para que todos os 

que O receberem como DEUS SENHOR e SALVADOR, tenham 

a garantia de uma Aliança e Comunhão Eterna e Direta 

Com o DEUS Vivo! 
 

Conclusão: 
O corpo de JESUS rasgado no Episódio da Crucificação, 

Abriu Eternamente a Porta do Céu para mim. JESUS é o meu 

Eterno Sumo-Sacerdote, e o meu Parceiro de Aliança para 

sempre! 
 

*Melquisedeque, para Celebrar a Vitória de Abrão sobre 

os seus inimigos preparou uma Profética Ceia com Pão e 

Vinho, apontando, evidentemente para a Vitória de todos os 

Aliançados de JESUS, sobre Satanás. O Pão representou o 

Corpo de JESUS, ferido e traspassado na Cruz, e o Vinho, o 

Seu Sangue, que nos Comprou definitivamente do domínio 

do Diabo. como está escrito: 

 

Isaías 53:4-5: “Certamente, Verdadeiramente Ele (O 

Messias) tomou sobre Si as nossas enfermidades e carregou 

com as nossas dores; e nós o considerávamos por aflito, 

ferido de DEUS e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido e 

traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas 

nossas iniquidades; o castigo que nos traz a Paz estava 

sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados.” 
 

Conclusão: 
Como Fiel Parceiro de Aliança de JESUS, e sendo agora 

participante da Sua Natureza, eu preciso comer a Sua Carne 

e beber o Seu Sangue diariamente, para que a Vida de JESUS 

esteja fluindo em mim, e eu possa passá-la para muitos 

outros. JESUS mesmo me deu a Ordem Definitiva:  

 

João 6:57: (KJ): Assim como o PAI, que vive, me enviou e 

Eu vivo por causa do PAI, assim aquele que se alimenta de 

Mim viverá por minha causa (e para minha Causa).” 
 

*Melquisedeque, é um nome que significa  “Rei de 

Justiça”. Este também é um dos Nomes de JESUS: 
 

Jeremias 23:6: (M.T): “Nos seus dias Judá será salvo, e 

Israel habitará seguro; e este é o Nome de que será 

chamado: YAHWEH JUSTIÇA NOSSA. 
 

 

Conclusão: 

JESUS se tornou JUSTIÇA NOSSA, quando assumiu a nossa 

culpa perante o PAI. Assim a Justiça de DEUS que era contra 

nós, passou a funcionar agora em nosso favor. Veja 

(Romanos 5:8-10) 

 

*Melquisedeque, era o Rei de Salém. Isto é, Rei da Paz. 

O que coincide com outro título de JESUS,  Príncipe da Paz, 

escrito em Isaías 9:6. 

 

Conclusão:  
Agora, Eternamente, podemos Usufruir desta Paz Infinita e 

Transcendental! (João 14:27) 

 

*Melquisedeque, sendo o Rei de Salém, cujo nome hoje é 

Jerusalém, apontava profeticamente para o Milênio, que 

compreende o Reinado de JESUS, na Sua Volta, a partir de 

Jerusalém durante 1.000 anos. 

 

Conclusão: 
Viva por este Dia, quando reinaremos com CRISTO aqui na 

Terra por mil anos!  (Apocalipse 5:9-10) 

 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
 “Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos 

Santos, pelo Sangue de JESUS, 20. pelo Novo e Vivo 

Caminho que Ele nos consagrou, nos descortinou pelo Véu, 

isto é, pelo Seu Próprio Corpo” 

(Hebreus 10:19-20) 

 

 

Anotações 


