
 

Aliança Com YAHWEH 

ELOHIM o SENHOR dos 

EXÉRCITOS 
(XLI) 

 

A Aliança Com YAHWEH ELOHIM 

Desenvolve o ESPÍRITO de Doação Para 

o Reino de JESUS 

(II) 
 

[Na INTEIREZA de DOAÇÃO Eterna Para JESUS, 

Entrego Meu Espírito, Alma e Corpo, Para o Seu 

Uso Exclusivo!] 
 
 

A INTEIREZA de DOAÇÃO do Coração 
Provérbios 23:26: “Dá-me, filho meu, o teu coração, e os 

teus olhos deleitem-se, se agradem dos Meus Caminhos.” 

 

Se prestarmos bem atenção, o resumo de tudo o que o PAI 

ETERNO nos pede para DOARMOS é o nosso Coração, que 

simboliza nosso Espírito. O qual, entregue sem reservas a 

JESUS CRISTO, passa a ser hospedeiro da Divina Semente.  

 

Portanto, o Coração, é a Principal DOAÇÃO, justamente 

porque Fortalecido, Comandará e Disciplinará nossas 

Mentes e Corpos, para que todo nosso Ser, em INTEIREZA, 

seja DOADO para JESUS, vencendo o pecado que sempre 

quer assaltar a Mente de quem Celebrou uma Aliança com 

CRISTO JESUS. Confira em I João 3:9: 
 

“Todo aquele que é nascido de DEUS não vive na prática de 

pecado; pois o que nele permanece é a Divina Semente; 

ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de 

DEUS” 

 
 

 

INTEIREZA de DOAÇÃO Requer 

Obediência  
João 15:13-15: (Disse JESUS): “Ninguém tem maior amor 

do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos 

seus amigos. 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que Eu 

vos mando. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo 

não sabe o que faz o seu Senhor; mas tenho-vos chamado 

amigos, porque tudo quanto ouvi de Meu PAI vos tenho 

dado a conhecer.” 

 

Por falar em Aliança, é indispensável recordar a melhor 

definição sobre o Conceito de INTEIREZA: 

 

“O resultado de duas pessoas se DOANDO ativamente uma a 

outra; se preferindo uma a outra totalmente, é o que, na 

verdade chamamos de INTEIREZA de coração entre dois 

Aliançados” 

 

A DOAÇÃO por Inteiro, ou INTEIREZA, significa uma 

DOAÇÃO em Espírito, Alma e Corpo Integralmente para 

JESUS, e só é possível quando nos tornamos Amigos de 

JESUS, e não tão somente Salvos Por JESUS!  
Logo, é vital que Obedeçamos Rigorosamente a JESUS, nas 

Três Áreas do nosso Ser, para que nos tornemos seus 

amigos: 
 

•Quanto ao meu Espírito, a Ordem de JESUS é para que 

seja Fortalecido sempre pelo Alimento da Palavra, a fim de 

eu, isto é, o meu Espírito, tenha Força para Comandar a 

minha Mente (Alma)! 

 

João 15:7-8: (Disse JESUS): “Se permanecerdes em Mim, e 

as Minhas Palavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito. 8. Nisto é Glorificado meu PAI, 

em que deis Muito Fruto; e assim vos tornareis meus 

discípulos (amigos).” 
 

•Quanto à minha Alma (Emoções / Intelecto / Vontade), a 

Ordem de JESUS é que a mantenhamos sempre debaixo do 

Seu Jugo, isto é, da Disciplina da Própria Palavra de JESUS. 

E isto só é viável, como já dissemos, quando nosso Espírito 

estiver Forte o suficiente para governar a Mente! Observe: 

 

Mateus 11:28-30: (Disse JESUS): “Vinde a mim, todos os 

que estais cansados, sobrecarregados e oprimidos e Eu vos 

aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de 

Mim, porque Sou Manso e Humilde de Coração; e achareis 

descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é 

suave, e o meu fardo é leve.” 

 

•Quanto ao meu Corpo, que é uma Bênção de DEUS, devo 

Preserva-lo, porque é reservado para uso exclusivo do 

REINO DO PRECIOSO SENHOR JESUS CRISTO, e do qual vou 

prestar contas, como o usei e como o preservei! 

 

Mateus 6:22-23: (Disse JESUS): “Seus olhos são como uma 

lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são 

bons, todo o corpo se enche de luz. 23. Mas, quando os 

olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E, se a luz 

que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda 

essa escuridão!” 

 

Neste caso, os olhos são uma linguagem figurada 

(metáfora), indicando que quando a Mente do Crente está 

gostando da carnalidade, os olhos do corpo são os primeiros 

que desenvolvem a Cobiça dos Olhos, isto é, desejos fortes 

para o Corpo Praticar, lascívias, invejas, luxúrias, etc. 

 

CONCLUSÃO: 

O Espírito do Crente Fortalecido pela Palavra, consegue 

colocar o JUGO DE JESUS na Mente, que é onde reside a 

batalha contra o pecado. E uma Mente enquadrada no JUGO 

SUAVE DE JESUS, consegue por um cabresto no Corpo 

daquele que quer ser amigo de JESUS.  

 

Quero lembrar a todos que o Corpo Humano só entende de 

três coisas: Comida, Conforto e Sexo. E foi preparado para 

usufruir destas três Bênçãos, porém, dentro dos Princípios, 

Fundamentos e Valores da Palavra de DEUS! 
 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Não ameis o Mundo nem as coisas que há no Mundo. Se 

alguém amar o Mundo, o Amor do PAI não está nele; 16. 

porque tudo que há no Mundo, a cobiça da carne, a cobiça 

dos olhos e a soberba da vida, não procede do PAI, mas 

procede do mundo.17. Ora, o Mundo passa, bem como a 

sua cobiça; aquele porém, que faz a Vontade de DEUS 

permanece Eternamente” 

(I João 2:15-17) 

 

 

Anotações 
 


