
 

Aliança Com YAHWEH 

ELOHIM o SENHOR dos 

EXÉRCITOS 
(XL) 

 

A Aliança Com YAHWEH ELOHIM 

Desenvolve o ESPÍRITO de Doação Para 

o Reino de JESUS 

(I) 
 

Inteireza da Aliança X Amizade do 

Mundo 
Tiago 4:4-5: “Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo 

é inimizade contra DEUS? Portanto qualquer que quiser ser 

amigo do mundo constitui-se inimigo de DEUS. Acaso 

imaginais que é sem razão que a Escritura afirma: É com 

Amor e Ciúme (De Preservação) que por nós Anseia o 

ESPÍRITO, que Ele (YAHWEH) fez habitar em nós?” 
 

Mas afinal o que é Inteireza e como atingi-la? Observe uma 

definição clássica: 

 

“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” 

 

Logo, Inteireza é a Integridade de DOAÇÃO para com a 

Pessoa com a qual você Celebrou uma Aliança. Na prática, 

Satanás tenta ao máximo influenciar os que têm uma 

Aliança Eterna Com JESUS, tentando-os a quererem usufruir 

do melhor dos dois Mundos. Isto é, receber as Bênçãos do 

Reino de JESUS, e gozar também do que considera ser o 

melhor do Reino das Trevas. O que esta vítima do Diabo 

não entende é que usufruindo das coisas do Inimigo de 

DEUS, está também se DOANDO a ele! 

Em outras palavras, o Diabo tem convencido muitos a 

fazerem “um bem-bolado”, “um meio de campo” com o 

Mundo, absorvendo a mentira de Satanás de que é possível 

tirar proveito dos dois lados! 
 

As Duas Naturezas 
Há duas Naturezas Dentro de nós: A Natureza Espiritual, 

que recebemos quando fomos lavados pelo SANGUE de 

JESUS, a qual nos impulsiona, cada vez mais, a DOARMOS a 

Vida por Inteiro para CRISTO. E a Natureza Carnal, 

seduzindo a nos DOARMOS unicamente para nós mesmos. 

Observe o que diz a Bíblia: 
 

Romanos 7:17,18,22,23: (Disse o Apóstolo Paulo): “17. 

Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, 

mas sim o pecado que habita em mim. 18. Porque sei que 

na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem 

algum; porquanto, o desejar o bem está presente em meu 

coração, contudo, não consigo realizá-lo. 22. Porque, 

segundo o Homem Interior (O Espírito do Crente), 
tenho prazer na Lei de DEUS; 23. mas vejo uma lei diferente 

nos meus membros, guerreando a Lei do meu Espírito e 

fazendo-me preso na lei do pecado, a qual está nos meus 

membros.” 
 

Você Herda o Que Você Honra   
Quando nos Servimos de um Princípio Satânico estamos 

nos DOANDO a ele. Exemplos: Idolatrias, não apenas as 

convencionais, mas também ao Ego (Inclui Zona de 

Conforto); a um Filho; ao Cônjuge; ao Trabalho / Profissão, 

etc. Enfim, a qualquer coisa que colocamos acima de JESUS! 
 

Em contrapartida, quando Honramos a JESUS CRISTO, de 

Verdade, acima de nós mesmos; acima de todas as coisas; 

acima de entidades; e acima de pessoas, estaremos nos 

Servindo de um Princípio Divino, e portanto estaremos nos 

DOANDO a JESUS com INTEIREZA de Coração! JESUS não 

nos enganou, mas nos advertiu claramente sobre este 

Princípio. JESUS não estava brincando, nem exagerando 

(linguagem hiperbólica): 
 

Lucas 14:26: (Disse JESUS): “Se alguém deseja seguir-me e 

ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos 

e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, 

não pode ser meu discípulo.” 
 

Mateus 8:21-22: “E outro dos discípulos lhe disse: SENHOR, 

permite-me ir primeiro sepultar meu pai. 22. Replicou-lhe, 

porém, JESUS: Segue-me, e deixa aos mortos o sepultar os 

seus próprios mortos.” 
 

Mateus 8:19: “Então, aproximando-se dele um escriba, 

disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. 20. 

Mas JESUS lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as 

aves do céu, ninhos; mas o FILHO do HOMEM não tem onde 

reclinar a cabeça.” 

Para mim fica claro que JESUS disse para aquele escriba: 

Você não vai aguentar o “Tranco” de ser meu discípulo. E 

para nós, hoje, JESUS está perguntando:  

 

E Você Vai Aguentar Até o Fim Em INTEIREZA 

de Coração? 
 

 

Palavra Rhema, Palavra Viva Para a Semana 
“JESUS dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si 

mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me” 

(Lucas 9:23) 

 
 

 

Anotaçoes  

 
 


