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A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(IV) 
 

[JESUS Preencheu Todos os Meus Vazios, Por Isso 

Eu O Amo Com Todo o Meu Ser] 
 
 

 
 

 

DEUS Declara o Seu Amor 
Isaías 49:15: (Assim diz YAHWEH): “Acaso, pode uma 

mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira 

que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda 

que esta viesse a se esquecer dele, EU, todavia, não me 

esquecerei de ti.” 
 

Amado do SENHOR, nunca mais esqueça que você é 

Prioridade na Agenda do PAI. Porém, muitas vezes 

impedimos que o Seu Amor chegue até nós, bloqueado 

pelas amarguras em face da luta pela sobrevivência, quando 

estamos perturbados pelas tribulações, e manchados pelos 

pecados nossos de cada dia.  
 

Enfim, muitos fatores tentam impedir que o Amor de JESUS 

nos alcance. E por isso, em grande parte a Providência 

Divina fica impedida de agir, quando falta esta tão 

necessária reciprocidade. Porque sem o nosso Amor 

Correspondido a conexão fica fatalmente interrompida. 
 

A Bíblia é muito clara em nos mostrar que o PAI se importa 

conosco de uma maneira Integral: Espírito, Alma (Mente) e 

Corpo, Finanças, etc: 

 

JESUS Quer Nos Estabelecer Em Vitória: 
Salmos 7:9: Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se 

o justo (Aliançado de JESUS); pois TU, ó Justo DEUS 

(ELOHIM), provas o Coração (Espírito) e a Mente.” 

Salmo 17:6-8: “Eu clamo a Ti, ó DEUS meu, pois TU me 

respondes; inclinas para mim os Teus Ouvidos e ouves a 

minha oração. 7. Demonstra (SENHOR) as Maravilhas do 

Teu Amor leal, TU, que com a Tua Destra salvas os que em 

Ti buscam refúgio e defesa contra seus agressores. 8. 

Protege-me como a Pupila dos Teus Olhos, abriga-me à 

sombra das Tuas Asas Protetoras." 

 

A Recíproca Mantém a Conexão: 
Marcos 12:30: (Disse JESUS): “Amarás, pois, o SENHOR, teu 

DEUS, de todo o teu Coração (Espírito), de toda a tua Alma 

(Mente), de todo o teu Entendimento (Mente) e de toda a 

tua Força (Corpo). 

 

Se Vier o Desânimo Reaja, JESUS é Fiel: 
Isaías 49:4: (KJ) “Todavia considerei: Tenho me afadigado 

sem qualquer compensação; tenho despendido minhas 

forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é 

devido está seguro nas Mãos de YAHWEH e a minha 

recompensa guardada com o meu ELOHIM (DEUS TRIUNO).” 

 

Na mensagem anterior clamamos ao Doce e Poderoso 

ESPÍRITO SANTO, que nos Vivificasse, dando-nos um Novo 

Ânimo, e um Novo Alento para que de agora em diante 

pudéssemos cumprir a Missão que o PAI nos Comissionou 

desde o ventre das nossas mães.  

 

No passado éramos muitas vezes inoperantes, mas pelo 

Arrependimento, já estamos perdoados. Portanto, mãos à 

Obra! Agora, por Amor ao nosso Salvador, cumpriremos 

com todo vigor e entusiasmo o IDE de JESUS! 
 

 

O Amor de JESUS Nos Basta 
 

 

Antes de CRISTO tínhamos um vazio do tamanho de DEUS. 

Com CRISTO JESUS todas as necessidades foram 

preenchidas. A maldita Insatisfação foi embora, porque 

todos os vácuos foram preenchidos, não importando as 

infelicidades episódicas, pontuais, e transitórias, porque 

quem está em CRISTO Nova Criatura é, as coisas velhas já 

passaram eis que tudo se fez novo (II Coríntios 5:17). 

 

Porém, fiquemos espertos, Satanás só quer uma pequena 

“brecha” de Insatisfação, que se traduz em maldizer a vida, 

a si próprio e aos outros. Murmurar muitas vezes já passou a 

ser um estilo de vida. A irritação e as mágoas, já se 

tornaram perfeitamente justificáveis e aceitáveis.  

 

Tudo isso fecha a Porta da Paz e da Alegria, que têm a 

extraordinária capacidade de transformar todos os Vazios 

Existenciais em Alegria e Satisfação. Observe o que JESUS 

prometeu: João 14:27: 

“Deixo-vos a Paz, a minha Paz vos dou; não vo-la dou 

como o Mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se 

atemorize” 

 

E observe o que o Apóstolo Paulo conseguiu: 

 

Filipenses 4:12-13: (KJ): "Sei bem o que é passar 

necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o 

mistério de viver satisfeito em todo lugar e em qualquer 

situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, 

possuindo fartura, ou passando privações. 13.Tudo posso 

nAquele que me fortalece." 

 
Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Cantem de júbilo e se alegrem os que amam a Minha 

Justiça, e digam continuamente: Glorificado seja o  SENHOR 

que ama a prosperidade do seu servo” 

(Salmos 35:27) 

 

Anotações 

 


