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A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(XI) 
 

[A Alegria da Minha ALIANÇA Com JESUS Gera Uma 

Dinâmica Que Me Impulsiona a Esvaziar o Inferno e 

Povoar o CÉU!] 
 

 
 

 

 

Projeto Aliança, Envolve Céus e Terra 

(II) 
Salmos 89:8,11: (NVI): “Ó SENHOR (YAHWEH), DEUS 

(ELOHIM) dos Exércitos, quem é semelhante a Ti? És 

Poderoso, SENHOR, envolto em Tua Fidelidade. 11. Os CÉUS 

são Teus, e Tua também é a TERRA; fundaste o Mundo e 

tudo o que nele existe.” 

 
Sim, a TERRA, os Homens, e tudo o que nela existe 

pertencem ao SENHOR por Direito de Criação. No entanto, o 

Próprio Criador Arrendou a TERRA à Raça Humana por 

6.000 anos, como está registrado na Bíblia: 

 

Salmos 115:16: “Os CÉUS são os CÉUS do SENHOR 

(YAHWEH), mas a TERRA, deu-a Ele aos filhos dos homens.” 

 

Êxodo 20:9-10a: “Seis Dias trabalharás e farás toda a tua 

obra. 10. Mas o Sétimo Dia é o Sábado do SENHOR 

(YAHWEH), teu DEUS (ELOHIM).” 

 

II Pedro 3:8: “Há, todavia, uma coisa, amados, que não 

deveis esquecer: que, para o SENHOR, um Dia é como mil 

anos, e mil anos, como um Dia.” 

 

 

Porém uma tragédia aconteceu, porque logo no início do 

Arrendamento o Homem Adão quebrou a ALIANÇA traindo 

o SENHOR e dando a TERRA sublocada para Satanás, o que 

está bem claro na tentação de JESUS: 
 

Lucas 4:6-7: “Disse-lhe o Diabo (para JESUS): Dar-te-ei 

toda esta Autoridade e a Glória destes reinos (da TERRA), 

porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. 7. 

Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua.” 

 

Por esta lógica concluímos que, para quitar a Quebra da 

ALIANÇA de Adão, DEUS tinha duas alternativas: Ou a 

Morte Eterna de todos os Homens descendentes de Adão; 

ou a Morte de um Único HOMEM sem Pecado. Ora, na 

TERRA não seria possível encontrar este Salvador, porque 

está escrito em Romanos 3:23:  

 

“Porque todos pecaram e destituídos estão da Glória de 

DEUS.” 
 

Como na TERRA não havia nem um Homem isento de 

Pecado, DEUS resolveu ser este HOMEM, entrando no Mundo 

pela Porta Legal, o Nascimento de Mulher. Este DEUS-

HOMEM chamado JESUS veio participando de toda limitação 

da Natureza Humana, menos no pecado, porque não foi 

gerado pelo espermatozoide de José, visto que é na 

Semente do Homem e não no Óvulo da Mulher onde reside 

a transmissão da Natureza Pecaminosa da Humanidade. 

Observe o que disse JESUS: João 8:46: 

 

“Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a 

Verdade, por que razão não me credes?” 

 

Por isso a nossa Gratidão é Infinita! O nosso Salvador, o 

DEUS-HOMEM, preferiu, sofrer a Pena por nós, pagar o 

Preço de Sangue, e tirar a TERRA das garras de Satanás, 

após os 6.000 anos de Arrendamento, e devolvê-la para o 

PAI ETERNO. 

 

A Dinâmica da Aliança (II) 
I Timóteo 3:16: (ARA +): “Evidentemente, grande é o 

Mistério da Piedade (Vida em DEUS): DEUS que foi 

manifestado na carne (JESUS), foi Justificado pelo ESPÍRITO, 

contemplado por anjos, pregado entre as nações, Crido 

no Mundo, recebido na Glória.” 

 

Pregado Entre as Nações: 
Colossenses 1:23: “Desde que continuem alicerçados e 

firmes na Fé, sem se afastarem da Esperança do Evangelho, 

que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os 

que estão debaixo do Céu. Esse é o Evangelho do qual eu, 

Paulo, me tornei ministro.” 

 

 

Portanto, amados irmãos, não esmoreçamos, preguemos 

sem cessar o Evangelho, Combatendo o Bom Combate, até 

JESUS Voltar, ou até irmos ao Seu Encontro quando sairmos 

da TERRA. Só assim estaremos honrando esta Maravilhosa 

ALIANÇA. 

 

Crido No Mundo: 
II Tessalonicenses 1:10: (KJ+): “Esse Evento se dará no 

DIA em que Ele (JESUS) vier para ser Glorificado pelo seu 

Povo Santo e exaltado por todos e em todos os que tiverem 

crido, inclusive vocês que creram em nosso testemunho.” 

  

A Glória daqueles que têm uma ALIANÇA com JESUS, é 

contemplar naquele DIA, com muita Alegria, a multidão de 

pessoas que creram em CRISTO JESUS, direta ou 

indiretamente, por causa do seu Testemunho! 

 

Recebido Na Glória: 
Atos 1:9: “Ditas estas palavras, foi JESUS elevado às 

alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus 

olhos.” 

 

Porém, lá de Cima, JESUS, o Servo, o Justo ficará muito 

Satisfeito vendo o Fruto do Seu Penoso Trabalho naquela 

Cruz, que se traduz nas Pessoas que estamos levando 

conosco para o CÉU. Observe: 

 

Isaías 53:11: “Ele (JESUS) verá o fruto do penoso trabalho 

de sua alma e ficará Satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o 

seu conhecimento, Justificará a muitos, porque as 

iniquidades deles levará sobre Si.” 

 
 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Pois o Amor de CRISTO nos constrange, julgando nós isto: 

Um morreu por todos; logo, todos morreram (Para o 

Mundo)” 

(II Coríntios 5:14) 
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