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A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(XIII) 
 

[Quebrou a Aliança Com o CÉU, a TERRA Reage 

Contra Este Que Não Foi Fiel à Sua Aliança Com 

CRISTO JESUS ] 
 
 

 
 

 

Quebrou a Aliança Com o CÉU, a 

TERRA Reage 
Isaías 59:1-2: “Eis que a Mão do SENHOR (YAHWEH) não 

está encolhida, para que não possa Salvar; nem surdo o Seu 

Ouvido, para que não possa ouvir. 2.Mas as vossas 

iniquidades (avon) fazem separação entre vós e o vosso 

DEUS (ELOHIM); e os vossos pecados (chatta’ah)* 

encobrem o Seu Rosto de vós, para que não vos ouça." 
 

*Chatta’ah - Errar o alvo. Fazer o contrário do que é a 

Direção de DEUS para a nossa vida.  
 

•A Decepção de JESUS quando o Homem está em pecado, é 

não ter para quem dar o Seu Pleno Amor, em forma de 

livramentos oportunos para cada ocasião. 

 

Quantas vezes ficamos em apuros justamente porque 

tomamos atitudes e iniciativas independentes da Direção 

do ESPÍRITO SANTO e depois acumulamos derrotas! 

•E os Fracassos vão se sucedendo, sem que o Cristão 

perceba que é a própria Natureza se voltando contra ele por 

causa da sua INFIDELIDADE para com a sua  Aliança 

Com JESUS!  
 

Na Verdade é o Planeta TERRA dizendo: “Olha, Eu estou 

aguardando em ardente expectativa a minha Libertação 

através da Manifestação da Fidelidade da sua Aliança 

Com CRISTO JESUS. E se você falhar, Eu, a Própria TERRA o 

rejeitarei!” Observe o que diz a Bíblia: 

 

Lucas 19:40: “JESUS, entretanto, lhes afirmou: Eu vos 

asseguro, se eles (os que têm Aliança com JESUS) se 

calarem, as próprias pedras (a Natureza) clamarão!” 

 

Romanos 8:19-20: “A própria Natureza Criada aguarda 

com ardente expectativa, a Manifestação dos filhos de 

DEUS. 20. Porquanto a Criação foi submetida à inutilidade, 

não por sua livre escolha, mas por causa da Vontade 

dAquele que a sujeitou.” 

 

 

CÉUS e TERRA Se Abrem Para os Fiés 
Isaías 55:12-13: (ARA) Saireis com alegria e em Paz sereis 

guiados; os montes e colinas romperão em cânticos diante 

de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. 13. 

Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste* , e em lugar 

da sarça**  crescerá a murta***; e será isto Glória para o 

SENHOR e Memorial Eterno, que jamais será extinto.” 

 

A Verdade é Clara e Cristalina: À Medida em que somos 

FIÉIS à ALIANÇA COM JESUS, toda a TERRA, toda a 

NATUREZA se abre em um Tremendo Bem-Vindo. Observe 

o que a Bíblia promete: 

 

Salmos 37:4: (KJ): “Deleita-te, Agrada-te no SENHOR, e 

Ele satisfará, atenderá, os desejos do teu coração.” 

 

Experimente a Inteireza de Fidelidade na ALIANÇA COM 

JESUS, e perceba que:  

 

“Os montes e colinas romperão em cânticos diante de vós, 

e todas as árvores do campo baterão palmas.” 

 

E em lugar do espinheiro você será como um *Cipreste: 

Árvore Bela Ornamental; Madeira Resistente às Intemperes; 

Planta Medicinal. 

 

E em vez da **Sarça: Planta Espinhosa, você será como a 

***Murta: Uma Planta Medicinal para muitas pessoas, 

fornecendo Ar Puro do ESPÍRITO SANTO para elas.  

 

A Murta é uma Planta Perenemente Verde, Cheia de Vida; 

Folhas Brilhantes Perfumadas; Possui Bagas Escuras 

Azuladas, Usadas na Produção de Perfume. 

Consequentemente, você sempre levará a Vida e o Perfume 

de JESUS para a Sociedade! 
 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o 

bem daqueles que amam a DEUS, daqueles que são 

chamados segundo o Seu Propósito” 

(Romanos 8:28) 

 

 

Anotaçoes  

 
 


