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A Aliança Com YAHWEH ELOHIM Gera 

Amor Sem Limites Por JESUS 

(X) 
 

[Eu Reafirmo Minha Aliança Com JESUS Invocando o 

CÉU e a TERRA. O CÉU Porque é o Meu Lar Definitivo e 

a TERRA Porque é Parte da Herança dos Que Estão Indo 

Para o CÉU!] 
 
 

 
 

 

Projeto Aliança, Envolve Céus e Terra 
Salmos 115:16: “Os CÉUS são os CÉUS do SENHOR 

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

•O Autor do Projeto ALIANÇA, foi o Próprio YAHWEH, o 

DEUS PAI; visando a Salvação do Homem, a fim de levá-lo 

para o CÉU. Porém, este Projeto envolveu o DEUS PAI, o 

DEUS VERBO e o DEUS ESPÍRITO, e um Grande Amor os 

envolveu, de maneira que deram tudo de Si para que esta 

ALIANÇA ETERNA se concretizasse.  

 

De fato, todo o CÉU e toda a Terra, foram convocados pelo 

PAI ETERNO a se envolverem neste Projeto, simplesmente 

porque trata-se da ALIANÇA ENTRE O CÉU E A TERRA! Da 

parte do CÉU tudo foi feito, tanto que JESUS finalizando Sua 

Obra na Cruz disse: “...Está Consumado!” (João 19:30). 
 

Agora, da parte da Terra, basta que cada homem, 

individualmente, decida de todo coração tomar para si esta 

ALIANÇA ETERNA com CRISTO JESUS, Aquele Que Era, Que 

É e Que Há de Vir! 
 

E é por isso que o ESPÍRITO SANTO quando quer convencer o 

Homem do Pecado, da Justiça de DEUS, e do Juízo Final, e 

levá-lo a uma Vitória Completa,  invoca os CÉUS e a TERRA 

como testemunhas: 

 

Deuteronômio 30:19-20: “Os CÉUS E A TERRA tomo, hoje, 

por Testemunhas contra ti, que te propus a Vida e a Morte, 

a Bênção e a Maldição; escolhe, pois, a Vida, para que 

vivas, tu e a tua descendência, 20. amando o SENHOR 

(YAHWEH), teu DEUS (ELOHIM), dando ouvidos à Sua Voz e 

apegando-te a Ele; pois disto depende a tua Vida e a tua 

Longevidade; para que habites na TERRA que o SENHOR, sob 

juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e 

Jacó.” 
 

A Dinâmica da Aliança 
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.” 
 

A certeza interior de que temos uma Verdadeira Aliança 

com JESUS, é nos identificarmos com Ele em cada um 

desses seis tópicos da Dinâmica da Aliança Com CRISTO. 

Façamos um teste em nós mesmos. Hoje veremos apenas 

três aspectos que Caracterizam nossa Aliança com JESUS: 
 

DEUS (JESUS) Foi Manifestado Na Carne: 
Apocalipse 13:8: “Todos os habitantes da Terra adorarão 

a besta (o anticristo), a saber, todos aqueles que não 

tiveram seus nomes escritos no Livro da Vida do CORDEIRO 

que foi morto desde a Fundação do Mundo.” 
 

Desde a Eternidade, um dos Membros da TriUnidade (O 

DEUS VERBO), por Amor, renunciou a toda a Sua Glória no 

Céu e aceitou o desafio de vir à Terra como Homem 

(JESUS), para Salvar os homens da Condenação Eterna:   
 

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. 
 

Portanto, para que desenvolvamos a ALIANÇA com JESUS, 

faz-se necessário que também renunciemos a tudo por Ele e 

por causa dEle! 
 

Foi Justificado Pelo ESPÍRITO: 
JESUS foi Justificado, isto é, Qualificado e Capacitado pelo 

ESPÍRITO SANTO ou ESPÍRITO DA VERDADE, para Cuidar 

dos Negócios do PAI Aqui na TERRA. Para isso o ESPÍRITO 

estava Pleno em JESUS, tanto que quando este foi ao Templo 

em Jerusalém pela primeira vez aos 12 anos de idade, 

claramente se percebeu que Ele já estava Consciente desta 

responsabilidade. Observe: 

 

Lucas 2:47-50: “E todos os que o ouviam muito se 

admiravam da sua inteligência e das suas respostas. 48. 

Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados; e sua 

mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu 

pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. 49. Respondeu-lhes 

Ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia 

Tratar dos Negócios de Meu PAI? 50. Não 

compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera.” 
 

Ora, se JESUS, enquanto Homem na TERRA, necessitou da 

Ação do ESPÍRITO DA VERDADE, para ser JUSTIFICADO 

quanto à Administração dos Negócios do PAI CELESTIAL; o 

que dizer de nós, os seus ALIANÇADOS, salvos, mas ainda 

pecadores, falhos e imperfeitos?  
 

Sendo assim, JESUS, vendo a nossa fragilidade, para 

Administrar o Seu Reino aqui na TERRA, enviou o ESPÍRITO 

DA VERDADE, a fim de que fôssemos também 

JUSTIFICADOS; isto é, Qualificados para esta Gloriosa 

Missão. Observe: 

 

João 16:13: (Disse JESUS): “Quando vier, porém, o 

ESPÍRITO DA VERDADE, Ele vos guiará a toda a Verdade; 

porque não falará por Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 

ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.” 

 

Contemplado Por Anjos: 
I Pedro 1:12: “A eles (os antigos profetas) foi revelado que 

estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, 

quando falaram das coisas que agora lhes foram 

anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o 

Evangelho pelo ESPÍRITO SANTO enviado do Céu; coisas que 

até os anjos anseiam observar.” 

 

Lucas 22:43: “Apareceu-lhe (a JESUS) então um anjo do 

Céu que o fortalecia. 44. Estando angustiado, Ele orou 

ainda mais intensamente; e o seu suor era como gotas de 

sangue que caíam no chão.” 

 

O PAI ETERNO também está nos contemplando lá de Cima 

para saber como está a nossa Fidelidade em relação à 

ALIANÇA com JESUS, e enviando anjos Consoladores para 

que nos Fortaleçam durante este Bom Combate. 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de Graça 

e de Verdade, e vimos a sua Glória, Glória como do 

Unigênito do PAI” 

(João 1:14) 

 

Anotações: 

 


