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A Aliança Com YAHWEH 

ELOHIM Gera Amor Sem 

Limites Por JESUS 
 ( I )  

 
[O Meu Amor Por JESUS é Prioridade 

Máxima. Ele Arriscou o Céu Para Me 

Salvar!] 
 

 
 

 

O DEUS TRIUNO e a Aliança Com a 

Raça Humana 
João 15:13-14: “Ninguém tem maior Amor do que este: de 

dar alguém a Própria Vida em favor dos seus amigos. 14. 

Vós sois meus amigos (meus Aliançados), se fazeis o que Eu 

(JESUS) vos mando.” 
 

*Para que conheçamos a nós mesmos, antes de tudo 

precisamos conhecer o DEUS TRIUNO que nos Criou, do qual 

herdamos a mesma Essência, isto é, fomos feitos à Sua 

Imagem, Conforme a Sua Semelhança. Infelizmente 

manchamos esta Essência com o pecado. Leia a Bíblia: 

 

O Homem Original: 
Gênesis 1:26a,27: “Também disse ELOHIM (DEUS TRIUNO): 

Façamos o Homem à nossa Imagem, Conforme a Nossa 

Semelhança...27. Criou ELOHIM, pois o Homem à Sua 

Imagem, à Imagem de ELOHIM  o Criou; Homem e Mulher 

os Criou.” 

 

O Homem Caído: 
Romanos 3:23: “Porque todos pecaram e destituídos estão 

da Glória de DEUS” 

O Homem Restaurado: 
João 3:17: “Porque DEUS enviou o Seu Filho ao Mundo 

não para que condenasse o Mundo, mas para que o Mundo 

fosse Salvo por Ele.” 
 

*Avancemos mais um pouco no Conhecimento de DEUS: 

Ele é um DEUS de Projetos. A  TRIUNIDADE: DEUS PAI, 

DEUS VERBO e DEUS ESPÍRITO, são uma Unidade, no 

mesmo Propósito, em Aliança Perfeita entre Eles. Observe: 

 

Isaías 6:8: “Depois disto, ouvi a Voz do SENHOR, que dizia: 

A quem enviarei, e quem há de ir por Nós? Disse eu 

(Isaías): eis-me aqui, envia-me a mim.” 

 

Veja que a TRIUNIDADE estava coesa no mesmo Projeto: 

“quem há de ir por nós?”  

 

Ora, se DEUS estava procurando um Homem, que pudesse 

enviar como alguém de confiança para realizar uma 

determinada Missão, fica claro que quando o Projeto se 

refere à Terra, DEUS precisa de Homens e Mulheres que 

queiram ser Seus Parceiros de Aliança, totalmente 

engajados. E naquela ocasião o Profeta Isaías foi este 

Homem. 

 

*Lá dentro do Coração de Isaías havia uma determinação 

muito grande de estar unido com DEUS, seja lá qual fosse a 

Missão a desempenhar. Tremendo! Isaías estava tão 

sintonizado com a Sala do Trono, que ouviu a Conversa e 

imediatamente se meteu e respondeu: “eis-me aqui, envia-

me a mim.”  Note-se que Isaías nem sabia qual seria a 

Missão! 
 

O Padrão Isaías é o que JESUS procura para Celebrar a Sua 

Aliança aqui na Terra. Ele precisa de alguém que não pense 

na sua própria conveniência, nos seus próprios interesses. O 

Reino de DEUS deveria ser a Prioridade Máxima para quem 

se propõe a ser um Aliançado de JESUS CRISTO! 
 

Conclusão: 
Isaías Amava tanto o Reino de DEUS que o colocava como 

Prioridade Máxima em sua vida! 

 

JESUS Me Amou Primeiro, Eu o Amo 

Incondicionalmente  
I João 4:19: “Nós amamos (JESUS) porque Ele nos amou 

primeiro.” 

 

Ama-lO acima de tudo é um imperativo! Porque por mais 

que o amemos, não é nada comparado com o Seu Amor 

Infinito! Veja o que diz a Palavra: 

Filipenses 2:5-8: “Tende em vós o mesmo sentimento que 

houve também em CRISTO JESUS, 6. o qual, subsistindo em 

Forma de DEUS, não considerou que o ser igual a DEUS era 

algo a que devia apegar-se; 7.antes, a Si mesmo se 

esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em 

semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, 

8.a Si mesmo se humilhou, sendo obediente até à morte e 

morte de cruz. 

 

*Desde a Eternidade Ele subsistiu em Forma de DEUS 

ETERNO, Infinito, Auto-Existente, isto é, que nunca teve 

começo. Mas  renunciou a tudo para ser um Homem igual a 

nós, menos no pecado. 

 

*Ele habitou em minha casa, um corpo humano, vivendo 

na Terra, provando de todas as minhas limitações, para que 

eu more um dia, em um Corpo Glorioso, vivendo em Seu 

Lar, o Céu, provando de Suas ilimitações! 

 

*Ele foi tentado pelo Diabo, e se caísse na tentação, não 

voltaria para a Condição de DEUS. 

   

*Ele que não conhecia o pecado, sofreu a Humilhação 

Suprema da Cruz, cuja maior dor foi receber naquelas horas 

o PECADO de toda a humanidade de todos os tempos. De 

tal forma que o PAI e o ESPÍRITO SANTO, tiveram que deixá-

lO sozinho para morrer! 
 

Conclusão: 
Enfim, o AMOR de JESUS é tão Grande, que para descrevê-lo 

todos os livros do Mundo não seriam suficientes. 

Resumindo: Para o DEUS VERBO (JESUS) a Humanidade foi 

Prioridade Máxima! Será que depois desta pequena 

descrição do AMOR INFINITO de JESUS, nós ainda teríamos 

coragem de não colocá-lO como Prioridade Máxima em 

nossas vidas? 

 
 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Nós amamos JESUS porque Ele nos amou primeiro” 

(I João 4:19) 

Anotações 


