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ELOHIM o SENHOR dos 

EXÉRCITOS  
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A Aliança Com JESUS Visa a 

Comunhão Com o PAI 
 ( X )  

 

[Quando Nada Mais Importa, a Não Ser o Chamado 

Divino, Abrimos Espaço Em Nossas Vidas Para Recebê-

lo, e Executá-lo Até o Fim] 
 

O Brilho do Chamado e a Comunhão 

Com o PAI 
 

*No primeiro momento DEUS não explica nada, só 

convoca. E quando o Homem está a fim da Verdadeira 

Comunhão, só Obedece! Sim, Obedecer cegamente é uma 

prova de Confiança. Leia a Bíblia: 
 

Gênesis 12:1: “Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua 

terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a 

terra que te mostrarei. 
 

*Durante algum tempo DEUS prepara o Coração do 

Homem ou da Mulher, até que estes estejam prontos para 

receber o Chamado Divino, que irá transformar 

radicalmente suas vidas! É o momento em que nada mais 

importa, a não ser a Comunhão Com o Altíssimo e 

Brilhar a Luz de JESUS até que Ele volte. Leia a Bíblia: 

Provérbios 4:18: 
 
 

“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai 

brilhando mais e mais até ser dia perfeito” 
 

*No entanto, há perigos na Estrada da Vida, até que se 

cumpra tudo o que DEUS Sonhou a nosso respeito. O 

inimigo, Satanás, é muito sedutor e ele sabe como nos atrair, 

quase sem percebermos, com coisas legítimas ou ilegítimas, 

para longe do Projeto Inicial. 

O engano é tão grande, que estas coisas que não estavam no 

Chamado de DEUS, passamos a defendê-las como parte 

integrante do Projeto Original.  

 

*O nosso herói Abrão, foi enganado logo no início do 

Chamado; e por causa da emoção dos seus laços afetivos 

com o seu sobrinho Ló, o levou junto. Houve muito 

sofrimento desnecessário por causa disso. Leia a Bíblia: 

 

Gênesis 12:4: “Partiu, pois, Abrão, como lho ordenara o 

SENHOR, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos 

quando saiu de Harã.” 

 

*Amado do SENHOR, se prepare para o Chamado! Obedeça 

Cegamente! Não acrescente nem subtraia nada! E em assim 

fazendo, a Comunhão e o Brilho da sua Missão será grande 

aqui na Terra! Leia a Bíblia: 

 

Deuteronômio 5:32-33: “Olhai, pois, que façais como vos 

ordenou o SENHOR vosso DEUS (YAHWEH ELOHIM); não vos 

desviareis, nem para a direita nem para a esquerda. 

33.Andareis em todo o caminho que vos ordenou o SENHOR 

vosso DEUS,(YAHWEH ELOHIM) para que vivais e bem vos 

suceda, e prolongueis os dias na Terra que haveis de 

possuir.” 

 

O Brilho da Comunhão e os Segredos 

da Missão  
 

*Sem nunca desanimar do Chamado, sem perder o Brilho 

da Comunhão; JESUS estará conosco até a Consumação dos 

Séculos, e a Revelação da Missão será crescente. Os 

Segredos de DEUS são Revelados aos Fiéis. Leia a Bíblia: 

 

Jeremias 33:1-3: “Veio a Palavra do SENHOR a Jeremias, 

segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da 

guarda, dizendo: 2. Assim diz o SENHOR que faz estas 

coisas, o SENHOR que as forma para as estabelecer 

(YAHWEH é o Seu Nome): 3. Invoca-me, e te responderei; 

anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” 

 

Observe que Jeremias estava preso, justamente porque 

apesar das consequências, nunca recuou ao Chamado. E isto 

lhe rendeu andar sempre de Vitória Em Vitória. Observe 

como o PAI se importa com os Seus Aliançados Fiéis: 

Assim disse o SENHOR para Jeremias:  

 

Olha Jeremias, você está preso mas está em Plena 

Comunhão Comigo, porque você está crendo que Eu vou 

lhe Estabelecer aqui na Terra e no Céu e por isso nunca se 

desviou do Chamado!  

Por isso, Jeremias, é a segunda vez que Eu falo com você, 

nesta circunstância. Você abriu espaço para Mim aí no 

Pátio da Guarda. E como você está comigo no Meu Projeto, 

Eu também estou com você em todas as circunstâncias! 

 

*E tem mais Jeremias, como você foi Fiel até aqui, pode 

me invocar que Eu lhe Revelarei Conhecimentos Grandes e 

Ocultos que você ainda não sabe! 
 

Jeremias conquistou o nível de Amigo de DEUS! 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
 “O Visionário é o PAI, eu sou apenas aquele que tem 

Comunhão Com Ele, e executo a Sua Visão: João 4:34: 

Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a 

Vontade dAquele que me enviou e realizar a Sua Obra” 


