


A Aliança do povo 
hebreu com o Senhor 



Não é fácil orientar-se numa 
floresta quando não se têm 

caminhos, nem trilhas. 
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A Bíblia é como uma floresta e, se não conhecermos o 
caminho, facilmente poderemos nos perder dentro dela. 

O centro e o fio condutor de 
toda Bíblia é a ALIANÇA. 

A  Aliança diz que a relação é de amor e de fidelidade e que gera nova vida. 

Amor e fidelidade precisam da liberdade para poderem 
existir. Quando a escolha não é feita com liberdade, 

dificilmente vai durar. 

ALIANÇA é o compromisso entre pessoas. Os casais usam aliança 
para mostrar que se comprometeram um com o outro. 



Mas,  a história da Aliança Bíblica 
é dramática, pois a pessoa, na sua 
liberdade, pode dizer SIM ou NÃO  
à  proposta de Deus. Pode ser fiel 

ou infiel ao compromisso da 
Aliança. Pode gerar para si mesmo 
a vida ou a morte, a liberdade ou 

a escravidão. 



Nós também somos 
parceiros desta aliança 

com Deus. 

Mas, aqui há uma 
novidade:- Deus vem 

primeiro ao nosso 
encontro e é  

FIEL para sempre.  
ELE mantém seu 

compromisso quer 
nós queiramos ou 

não. 



E  eu ? 



: 
 - Deu para entender bem a questão da 
 ALIANÇA? 
 

 - O que você achou de mais importante no 
 texto da Aliança? 
  
- Será que acreditamos que Deus é mesmo 
 fiel? 
 
 
  



 

 
 

 
 
 

Quando  termina o 
Dilúvio, Noé sai da arca e 

constrói um altar para 
oferecer um sacrifício a 
Deus. E Deus responde:- 

“...Este é o sinal de minha 
aliança com vocês. 

Colocarei o meu arco nas 
nuvens e ele se tornará 

um sinal de minha aliança 
com a terra”  (Ler Gênesis, 

capítulo 9, 1-17). 

A História do Povo de Deus é a história da Aliança dele 
com Deus, o Senhor. 



Com Abraão Deus prometeu fazer dele uma grande nação, e 
abençoar todas as famílias da terra por meio dele (Gn 12.2-3);  dar 
a terra de Canaã aos seus  descendentes, que seriam grandemente 
multiplicados: "E te farei frutificar grandissimamente e de ti farei 
nações, e reis sairão de ti"  (Gn 12.7,15; 13.16; 15.5; 17.2,6,7,8,9).  

 
 



O povo de Israel foi tirado 
do Egito, por força divina, 

e no deserto, Deus 
celebrou uma Aliança com 

eles. No monte Sinai, 
também chamado monte 

Horebe, receberam a 
revelação de Deus e as 

Tábuas dos Dez 
Mandamentos.   

Moisés, o grande líder do 
povo, foi o instrumento 
que Deus utilizou para 

renovar a aliança com seu 
povo. 

 
 



Em toda a Bíblia temos inúmeros exemplos de Deus 
fazendo alianças com o gênero humano. Além de 

Noé, Abraão, Moisés, temos a aliança com Davi, com 
Salomão, com os profetas... Deus como Criador e Pai 

foi e é sempre fiel. 



gg 

O diálogo entre Deus e a humanidade atinge seu ponto mais alto na 
pessoa de Jesus Cristo. Ele é a central de energia que liga, alimenta 
e ilumina todas as outras alianças do Primeiro Testamento. 
 
A fé em Jesus Cristo 
Ressuscitado é a  
certeza de que essa  
intimidade profunda  
entre Deus e a pessoa  
humana não é apenas  
uma promessa ou  
algo que se realizou no 
passado, mas uma  
ALIANÇA definitiva,  

que será para sempre. 



E eu?- como é a minha aliança com Deus? 
 
Como celebro este pacto que tenho com Jesus, 
com o Evangelho? 
 
Como renovo esta aliança, na minha vida? 
 
E como sou fiel? O que faço para ser fiel? 



E podem ter certeza, este pacto, esta aliança é sempre de amor, por isso se revela 
como Bom Pastor, como Pai Misericordioso, como amigo e companheiro, e se 
entrega por nós, na Cruz. Depois ressuscita e tem uma vontade grande de ficar 
conosco. Acabou dando um jeito original de ficar entre os homens e mulheres . 

Fez-se alimento para todos aqueles que aceitaram a sua proposta 
da Aliança de amor. 

O Novo Testamento ou  
NOVA  ALIANÇA é a parte 

da Bíblia onde 
encontramos o anúncio da 

pessoa de Jesus Cristo. 
 

Para sermos fieis a Jesus é 
preciso conhecer a sua 

proposta, a sua vida, o seu 
caminho, o pacto que Ele 
propõe para cada um de 

nós.  



 

1 – Como conhecemos Jesus Cristo? 

 

 

2 – Fazer a aliança com Deus, com   

 Jesus Cristo é difícil?  Por que? 

 

 

3 – Como é a responsabilidade, hoje 

 em dia, de quem dá a palavra 

 para qualquer coisa? 
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