
 

Aliança Com YAHWEH 

ELOHIM o SENHOR dos 

EXÉRCITOS 
(XLIII) 

A Aliança Com YAHWEH ELOHIM 

Desenvolve o ESPÍRITO de Doação Para 

o Reino de JESUS 

(IV) 
 

[Em Prol de JESUS, Eu Renuncio ao Trono e ao 

Comando da Minha Própria Vida e a Ofereço 

Como Doação Integral Para ELE!] 

 

JESUS é o Centro e o Comando da 

Minha Vida 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sim, eu decido, escolho e determino que a ALIANÇA COM 

JESUS, é o Centro e o Comando Supremo da minha Vida!  

 

Observo porém, que o primeiro Círculo representa àquelas 

pessoas em que o EU é o Centro das suas Vidas e que 

CRISTO se encontra aos seus pés, fora do Comando das suas 

Decisões. Isto é: Interesses controlados pelo EU, 

significando que trata-se de uma tremenda EGOLATRIA, 

que invariavelmente resulta em Vidas desorganizadas, 

tristezas, perturbações, frustrações, discórdias, decepções e 

todo tipo de sofrimentos! Disse JESUS: João 15:5: 

 

“Eu Sou a Videira, vós, os ramos. Quem permanece em 

Mim, e Eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer” 

 

No entanto, o segundo Círculo representa a Vida daqueles 

que se deixam reger pela ALIANÇA COM JESUS. Isto é, 

JESUS no Centro das suas Vidas, e o Eu aos Seus Pés. 

Estas são as pessoas onde tudo flui, visto que os seus 

Interesses são agora controlados por CRISTO, resultando em 

uma Paz que nada nem ninguém pode roubar, como o 

Próprio JESUS garantiu: João 14:27: 

 

“Deixo-vos a Paz, a minha Paz vos dou; não vo-la dou 

como o Mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se 

atemorize” 
 

Conclusão: 
A  Doação de cem por cento da minha Vida para JESUS, tem 

como consequência viabilizar a DOAÇÃO de todo o Seu 

Cuidado Divino dedicado para mim! Observe o Salmos 

5:12: 

 

“Pois tu, SENHOR, abençoas o justo; Tu o circundas do Teu 

Favor como de um escudo” 

 

JESUS é o Autor da Vida e do Universo 
João 1:1-4: “No Princípio era o VERBO, e o VERBO estava 

com DEUS, e o VERBO era DEUS. 2. Ele estava no Princípio 

com DEUS. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio 

dEle, e, sem ELE, nada do que foi feito se fez. 4. A Vida 

estava nEle e a Vida era a Luz dos Homens. 

 

João 10:27-28: (Disse JESUS): “As minhas ovelhas ouvem a 

Minha Voz; Eu as conheço, e elas me seguem. 28. Eu lhes 

dou a Vida Eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as 

poderá arrancar da Minha Mão.” 

 

*Sobre a questão da DOAÇÃO. Isto é, o que JESUS DOOU 

para nós, e portanto, o que devemos DOAR para ELE. 

Confira:  

 

Em João 1:1-4 observamos que JESUS é o Criador do 

Universo e da Vida, juntamente com o DEUS PAI e o 

ESPÍRITO SANTO. E em João 10:27-28, verificamos que 

além da Vida Terrena, o Próprio JESUS nos dá 

integralmente a Vida Eterna. Consequentemente somos 

constrangidos a DOAR a nossa própria Vida para ELE. 

 

JESUS é o Herdeiro de Todo o Universo 
João 16:15: (Disse JESUS): “Tudo quanto o PAI tem é meu; 

por isso é que vos disse que (O ESPÍRITO SANTO) há de 

receber do que é Meu e vo-lo há de anunciar.” 

 

Romanos 8:16-17: (O ESPÍRITO SANTO Revelou Para 

Paulo): “O Próprio ESPÍRITO SANTO testifica com o nosso 

Espírito que somos filhos de DEUS. 17. Ora, se somos filhos, 

somos também herdeiros, herdeiros de DEUS e coerdeiros 

com CRISTO; se de fato com Ele sofremos, para que também 

com ele sejamos glorificados.” 

 

*Da mesma maneira, comparando o que JESUS disse em 

João 16:15 e o que o ESPÍRITO SANTO disse para o Apóstolo 

Paulo em Romanos 8:16-17, concluímos que JESUS está 

dividindo a sua Herança por inteiro conosco, a qual é 

composta de todo o Universo. Logo, não tem cabimento, de 

nossa parte, nenhuma atitude de mesquinharia e avareza 

para com JESUS. Devemos então abrir nossos Corações e 

dizermos para ELE: “JESUS, tudo o que sou, e tudo o que 

tenho, também é Teu!” 
 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“Disse-lhe JESUS: Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Quem 

crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá; 26. e todo o 

que vive e crê em Mim não morrerá, Eternamente. Crês 

isto?” 

 

(João 11:25-26) 

 
Anotações 

 


