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A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(III) 
 

[JESUS, Me Criou e Me Equipou Com Um Precioso 

Tesouro. Vou Multiplicá-lo Para a Glória do Seu 

Reino] 
 
 

 

 

 
Quem Sou Eu Aos Olhos de DEUS? 
Salmos 139:16-17: “Os Teus Olhos viram o meu embrião; 

e em Teu Livro foram registrados todos os meus dias; 

prefixados, antes mesmo que um só deles existisse! 17. 

Como são preciosos os Teus Pensamentos a meu respeito, ó 

DEUS; é impossível enumerá-los! 

 
DEUS prova o Seu Próprio AMOR para com cada um 

individualmente, antes mesmo que fôssemos gerados no 

ventre de nossas mães. Sim, o ALTÍSSIMO já nos conhecia 

antes mesmo que viéssemos à existência. E pelo Seu 

Infinito AMOR já tinha estabelecido: Projetos Grandiosos, 

Planos Maravilhosos, Missões Empolgantes e um Futuro de 

Grandes Realizações. É evidente que para cada Pessoa, o 

PAI ETERNO concebeu Projetos diferenciados de indivíduo 

para indivíduo! 

 
Portanto, no Coração de DEUS, para este Homem     

(Homem / Mulher) que viria a existir, já estava destinado 

um Futuro Glorioso, independentemente de como seria 

gerado, ou em que circunstâncias viria ao Mundo. Bastando 

apenas que este futuro ser humano estivesse disposto a 

franquear a Porta do seu Coração, e se submeter totalmente 

ao Comando do Doce e Poderoso ESPÍRITO SANTO! 

Sendo assim, todo este Tesouro, o AMOR de DEUS, estará 

sempre muito bem guardado em uma Sala Especial de 

Segurança Máxima, dentro do Coração de cada Homem. 

Este Tesouro é algo muito precioso e íntimo. Não depende 

se alguém tem uma vida favorável ou desfavorável. Só a 

própria Pessoa é que tem a Chave desta Sala; e só ela pode 

dispor deste Grande Tesouro.  
 

Poderá clamar ao DEUS Invisível e dizer: SENHOR, tudo é 

Teu, usa como quiseres. Ou caindo na conversa barata do 

Diabo, perder todo este Tesouro. Foi por isso que JESUS 

pensando na gravidade do problema, apela para cada um de 

nós: Apocalipse 3:20: 
 

“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a Minha 

Voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, 

e ele comigo” 
 

Conclusão: 
Quando o Amor Por JESUS transbordar em nossos corações, 

estes Projetos, Planos, Missões e Realizações, serão 

conhecidos passo a passo, à medida em que abrimos o 

tesouro, lá no interior do nosso ser, para que o Doce e 

Poderoso ESPÍRITO SANTO o explore! 

 

Como Me Preparar Para Não Falhar 

Com JESUS? 

*Sim, cada um tem um Potencial específico, que são os 

Talentos. Os quais nas Mãos do ESPÍRITO SANTO, se 

transformarão em Dons Talentosos, que nos Capacitarão a 

desempenhar a Grande Comissão dada por JESUS, também 

conhecida como a Soberana Vocação. A Palavra confirma 

que dependemos do ESPÍRITO SANTO: 

 

II Coríntios 3:4-6: “E é por intermédio de CRISTO que 

temos tal confiança em DEUS; 5. não que, por nós mesmos, 

sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse 

de nós; pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa 

capacidade vem de DEUS, 6. o qual nos habilitou para 

sermos ministros de uma Nova Aliança, não da letra, mas 

do Espírito; porque a letra mata, mas o ESPÍRITO Vivifica.” 
 

*O ESPÍRITO SANTO quer nos equipar e nos preparar de três 

maneiras fundamentais, para que possamos realizar este 

Projeto Glorioso que nos está preparado. Observe: 
 

Isaías 57:15: "Porquanto assim afirma o Alto e Sublime, 

Aquele que vive para sempre, e cujo Nome é Santíssimo: 

Habito no lugar mais Majestoso e Santo do Universo; 

contudo, habito também com o contrito e humilde de 

espírito, a fim de vivificar e proporcionar um novo ânimo 

ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração 

arrependido! 

 O ESPÍRITO SANTO para nos equipar quanto a este Futuro 

Glorioso que nos está preparado, só requer três coisas: 

Arrependimento, Arrependimento e Arrependimento!!! 

 

Arrependimento: “...habito também com o contrito e 

humilde de espírito” 

 

Arrependimento: “...ao quebrantado de coração” 

 

Arrependimento: “...ao coração arrependido”   

 

Portanto, em havendo Arrependimento Verdadeiro, o 

ESPÍRITO SANTO nos qualificará grandemente para esta 

Gloriosa Missão, nos equipando para o Sucesso: 

 

ELE Nos Vivificará: Precisamos da VIDA do ESPÍRITO 

SANTO dentro do Coração, para que possamos multiplicar 

este Tesouro que nos foi confiado! 
 

João 10:10: “O ladrão (O Diabo) vem somente para 

roubar, matar e destruir; Eu vim para que tenham Vida e a 

tenham em abundância.” 

 

ELE Nos Dará Um Novo Ânimo: Neemias 4:6: 

“Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a 

metade de sua altura; porque o povo tinha ânimo para 

trabalhar.” 

 

ELE Nos Dará Um Novo Alento: Isto é, receberemos 

sempre um Novo Vento do ESPÍRITO entrando em nossos 

pulmões espirituais representando o Seu Poder sendo 

transferido para nós, para a Glória de JESUS: 

 

Atos dos Apóstolos 2:1,2,4: Ao cumprir-se o dia de 

Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; 2. de 

repente, veio do Céu um Som, como de um Vento 

Impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 

4. Todos ficaram cheios do ESPÍRITO SANTO e passaram a 

falar em outras línguas, segundo o ESPÍRITO lhes concedia 

que falassem.” 

 
Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei, 

prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu DEUS 

(ELOHIM).” 

(Amós 4:12) 
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