
Aliança Com YAHWEH 

ELOHIM o SENHOR dos 

EXÉRCITOS  

(XXVIII) 
 

 
 

    
 

 

 

A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(II) 
 

[Nosso Amor Por JESUS Só é Validado Quando Ele 

Transborda Para Salvar Pessoas!] 
 

 
 

 

Diga Não Para as Práticas da 

Impiedade 
Mateus 11:12: (KJ): “Desde os dias de João Batista até 

agora, o Reino dos Céus é tomado à Força, e os que usam 

de Violência se apoderam dele.” 

 

*Dizer não para as Obras da Impiedade (Obras 

Contrárias a DEUS), é o mesmo que estabelecer o Marco de 

Santidade em nossas Vidas de Verdadeiros Aliançados de 

JESUS CRISTO, provando assim que O Amamos de todo 

coração! 
 

Este Marco de Santidade significa estabelecer Fronteiras 

Rígidas, separando o Precioso, do desprezível e vil. como 

está escrito: 

 

Jeremias 15:19: (KJ): “Contudo, eis que veio a resposta de 

YAHWEH: Se te arrependeres, então te restaurarei, para 

poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é 

vil e desprezível, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a 

ti, mas tu não passarás para o lado deles.” 
 

*Sendo assim, quando celebramos uma Aliança Eterna 

com JESUS, significa que entramos em uma Guerra sem 

tréguas, e usaremos de Força e Violência Espiritual contra 

duas Fortes Oposições: 

Oposição Externa: 
Esta é uma Oposição patrocinada pelo Sistema Mundial, o 

qual é Comandado pelo Diabo, através de homens que o 

servem: I João 5:19: 

 

“Sabemos que somos de DEUS e que o Mundo todo está sob 

o Poder do Maligno” 

 

Logo, faz-se necessário que enfrentemos o Mundo com 

Determinação Vigorosa e Intensa, para que não cedamos, 

nem um milímetro, para o Sistema Satânico que Governa o 

Mundo, a Preciosa Santidade que foi comprada por um Alto 

Preço por JESUS! 

 

Oposição Interna: 
Esta é a Velha Natureza que ainda faz morada na carne dos 

que já têm uma Nova Natureza em CRISTO JESUS. Porém, o 

ESPÍRITO SANTO que habita no Aliançado de JESUS, lhe 

fornece a Violência Espiritual, Intensa e Boa, necessária 

para que vençam as tentações do Velho Homem: 

 

I Coríntios 10:13: “Não vos sobreveio tentação que não 

fosse humana; mas DEUS é fiel e não permitirá que sejais 

tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente 

com a tentação, vos proverá livramento, de maneira que a 

possais suportar.” 

 

Vestígios do Caráter do Ímpio 
Será que ainda há alguns vestígios do Caráter dos Ímpios 

em nós? O texto bíblico em Romanos 1:28-32, elenca uma 

boa parte do Perfil do Ímpio e suas práticas, as quais 

invariavelmente levam à morte. Observe: 

 

Romanos 1:28-32: (ARA +): “E, por haverem desprezado o 

conhecimento de DEUS, o próprio DEUS os entregou a uma 

disposição mental reprovável, para praticarem o que não 

deviam, 29. cheios de toda injustiça, malícia, ganância e 

maldade; possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e 

malignidade; sendo difamadores, 30. caluniadores, 

aborrecidos de DEUS, insolentes, soberbos, presunçosos, 

inventores de males, desobedientes aos pais, 31. 

insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural e 

sem misericórdia, implacáveis. 32. Ora, conhecendo eles a 

sentença de DEUS, de que são passíveis de morte os que tais 

coisas praticam, não somente as fazem, mas também 

aprovam os que assim procedem.” 

 

Este é apenas um PERFIL parcial do ÍMPIO, isto é, 

daquele que não tem vida em DEUS. E, em Nome de JESUS 

eu peço, a começar por mim, que deixemos o ESPÍRITO 

SANTO, fazer uma Ultrassonografia Espiritual, e revelar se 

há em nós ainda algum vestígio de qualquer um desses 25 

ítens de IMPIEDADE!  

Todos os 25 ítens são evidências de DESAMOR para com 

JESUS e consequentemente para com o Próximo. 

Destaquemos apenas 4 exemplos e as dolorosas 

consequências de quem ainda os acalenta dentro de si: 

 

Ganância: Provérbios 1:19:“ Tais são as veredas e o fim 

de todo ganancioso; e este espírito de ganância destrói, ou 

tira a vida, de quem o possui.” 

 

Infiéis Nos Contratos: Disse JESUS:  Mateus 5:37: 

“Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que 

disto passar vem do maligno.” 

 

Sem Afeição Natural: Disse JESUS:  Marcos 12:30-

31: “Amarás, pois, o SENHOR, teu DEUS, de todo o teu 

coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e 

de toda a tua força. 31. O segundo é: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que 

estes.” 

 

A conclusão é lógica: Quem está tendo dificuldade de 

desenvolver afeição natural por toda e qualquer pessoa; 

naturalmente o seu Amor Por JESUS está pequeno, porque o 

segundo Mandamento depende do primeiro. 

 

Implacáveis: Este comportamento ímpio significa 

dificuldade em LIBERAR PERDÃO: Hebreus 12:15: 

“Atentando, diligentemente, que ninguém se prive da Graça 

de DEUS; nem haja alguma raiz de amargura que, 

brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam 

contaminados.” 

 

 Eu creio que a falta de liberação de PERDÃO é a causa da 

vida perturbada de muitos crentes! 
 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu 

interior fluirão rios de Água Viva — Para inundar a 

sociedade” 

(João 7:38) 

 

Anotações 


