
 

Aliança Com YAHWEH 

ELOHIM o SENHOR dos 

EXÉRCITOS 
(XLII) 

A Aliança Com YAHWEH ELOHIM 

Desenvolve o ESPÍRITO de Doação Para 

o Reino de JESUS 

(III) 
 

[Na TERRA, a INTEIREZA de DOAÇÃO da Minha 

Vida Para JESUS, é Apenas Uma Preparação Para 

a DOAÇÃO ETERNA no CÉU!] 
 
 

Os Fermentos Que Destroem a Aliança 
Lucas 13:20: “Mais uma vez Ele (JESUS) perguntou: A que 

compararei o Reino de DEUS? 21. É como o fermento que 

uma mulher misturou com uma grande quantidade de 

farinha, e toda a massa ficou fermentada.” 
 

A Palavra de DEUS é o Fermento que uma vez aplicado na 

Grande Massa da Sociedade Humana, provoca uma 

Explosão Virtuosa de Crescimento em CRISTO JESUS, 

expurgando tudo o que a estava Comprimindo, Sufocando a 

Raça Humana, a qual não aguentava mais de tão: Cansada, 

Sobrecarregada e Oprimida! 
 

Porém, o concorrente de DEUS, o Diabo, desde o Éden 

lançou no Mercado três Fermentos, que também 

influenciam a Sociedade Humana, no sentido de destruir a 

Aliança do Homem Com JESUS.  
 

Estes Fermentos Satânicos são altamente venenosos, 

visando apenas roubar, matar e destruir, àquele a quem o 

PAI Criou à Sua Imagem, conforme a Sua Semelhança! 

Conheçamos nosso inimigo, para que não nos tornemos suas 

vítimas, mas possamos destruí-lo: 

O Fermento dos Fariseus 
Lucas 12:1: “Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma 

multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem 

umas às outras, JESUS começou a falar primeiramente aos 

seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o Fermento 

dos fariseus, que é a hipocrisia.” 
 

O Fermento dos Fariseus era a Hipocrisia. Os Fariseus 

eram especialmente talentosos atores religiosos, cuja 

filosofia de vida era: “Faça o que eu digo, mas não faça o 

que eu faço.” 
 

Quem se alimenta do Fermento dos Fariseus são aqueles 

“cristãos”, hipócritas de CRISTO, com vida dupla que 

desempenham um papel meramente teatral. 
 

Longe do Farisaísmo, cultivaremos a INTEIREZA DE 

ALIANÇA, desenvolvendo: A Verdade, a Fidelidade e a 

Intensidade de DOAÇÃO a JESUS! 

 

O Fermento dos Saduceus 
Mateus 16:6: “E JESUS lhes disse: Vede e acautelai-vos do 

fermento dos fariseus e dos saduceus.” 
 

O Fermento dos Saduceus era a Incredulidade, o Orgulho 

e o Materialismo. Estes ingredientes eram a sua Marca 

Registrada!  
 

Povo de DEUS, cuidado com o Fermento dos Saduceus, que 

é a tendência à Incredulidade, leia e medite mais e mais na 

Bíblia. O Grande apóstolo da Fé do Século 20, Kenneth 

Hagin disse: 
 

"A incredulidade se baseia em teorias. E uma teoria é uma 

suposição baseada na ignorância do assunto em pauta. 

Entre pastores e crentes há o crescimento da psicologia da 

incredulidade." 
 

Conforme Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro 

século, a opinião dos Saduceus era que o corpo e o  espírito 

humano morriam juntos. Depois da morte tudo acabava! 
Eles eram um misto de Seita Judaica e Partido Político e 

pertenciam a alta sociedade do tempo de JESUS. 

 

O Fermento de Herodes 
Marcos 8:15: “E JESUS ordenou-lhes, dizendo: Olhai, 

guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de 

Herodes.” 

 

O Fermento de Herodes era o Mundanismo e o 

Secularismo. Como Secularismo entendamos que o mais 

importante para aquela pessoa, é ficar bem no Mundo Atual, 

mesmo que para isso tenha que sacrificar os Princípios, 

Fundamentos e Valores da Palavra de DEUS. Em outras 

palavras é vender a Alma para o Diabo! 

Hoje este Fermento Herodiano está cada dia mais frequente 

entre o povo evangélico! Cuidado para quem quer entrar no 

campo da Política. O Fermento de Herodes está lá em 

abundância! 
 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como 

se constrangidos a viver segundo a carne. 13. Porque, se 

viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, 

pelo ESPÍRITO, fizerdes morrer as obras do corpo, 

certamente, vivereis” 

 

(Romanos 8:12-13) 

 

 

Anotações 
 


