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PARTE II — O QUE JESUS FALOU DE SUA MORTE
LIÇÃO 12 — A MORTE DE JESUS É A GARANTIA DA NOVA ALIANÇA
[1]
INTRODUÇÃO
a) Revisão: vimos que a morte de Jesus foi (i) entrega pessoal, (ii) necessária, (iii)
juízo substitutivo (cálice da ira de Deus), (iv) ocorreu na hora certa e (v) segundo as
Escrituras; Jesus deu sua vida em (vi) resgate e (vii) remissão pelos pecados.
b) Objetivo: entender o significado da nova aliança.
[2]
NOVA ALIANÇA
a) Texto base: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor
de vocês" (Lc 22.20; cf. 1Co 11.25); Mt 26.28 menciona "para remissão de pecados"
e omite a palavra "nova", assim como também Mc 14.24.
b) “Nova aliança”: pressupõe uma antiga aliança — a aliança do AT; a expressão
também aparece em 2Co 3.6; Hb 8.8,13; 9.15; 12.24.
c) “Sangue da aliança... derramado”: faz referência ao sangue da primeira aliança
entre Deus e Israel mencionado em Ex 24.5-8.
d) Conclusão: o próprio Jesus considerou sua obra a retomada e o cumprimento
das declarações do AT a respeito da aliança. Ver Jr 31.31-34.
[3]
ESTUDO DA PALAVRA ALIANÇA E SINÔNIMOS
a) Português:
i) Etimologia: ad + ligar, ligar a; juntar; unir com liga; ob + ligar (obrigação).
ii) Significado: (1) pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos
para determinada finalidade; (6) nas Escrituras Sagradas, iniciativa de Deus de fazer
um pacto com indivíduos ou com um povo.
iii) Sinônimos: testamento; concerto; pacto ('pax'); contrato; acordo; federação (fide,
fé); convenção; ajuste.
b) Hebraico: berith (ocorre 290 x no AT), do assírio birtu "laço", "vínculo"; karath, lit.
“cortar uma aliança”; usada no AT para diversos acordos ou pactos entre duas partes.
i) Entre iguais: entre amigos (1Sm 18.3) com força de lei (1Sm 20.8ss); entre
inimigos (Gn 21.22-32; 26.26-33; 31.43-54); entre dois reis (Gn 21.22ss; 26.26ss;
1Rs 5.12); entre duas tribos (Js 9.15); entre o rei e seus súditos (2Sm 3.12-21; 5.1-3;
1Rs 5.12; 2Rs 11.4); um homem se tornava súdito do outro (1Sm 11.1).
ii) Entre desiguais: a aliança de Deus é distinta porque não envolve bilateralidade;
a aliança parte de Deus e é por Ele garantida; não envolve negociação de direitos e
obrigações entre partes iguais. — "Farei uma aliança entre mim e ti" (Gn 17.2).
c) Grego: diatheke ocorre 33x no NT; metade dessas são citações do AT e 5x são
ref. ao AT; as outras estão na maioria em Hebreus, Epístolas de Paulo e Atos;
i) Syntheke: palavra grega usada para acordos entre duas ou mais partes “que se
dedicam a uma atividade em comum e aceitam obrigações recíprocas”.
ii) Diatheke: opção de tradução da Septuaginta (LXX) para o termo heb. berith
porque “enfatiza que as provisões da aliança foram estabelecidas por apenas uma
das partes” (W. Grudem). Esta aliança “é um acordo imutável e divinamente imposto
entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as
partes” (W. Grudem).
iii) Pode-se dizer que é a aliança é monergística (mono, um + ergo, trabalho) e
não sinergística (syn, junto + ergo, trabalho).

d) Aliança ou testamento: usada no grego comum como decisão irrevogável; eficaz
mediante a morte do testador; aliança/testamento (compromisso ou ação que parte
de um lado) é diferente de contrato (compromisso duas partes).
[4]
ALIANÇAS DE DEUS NA BÍBLIA
a) Alianças no AT: houve muitas alianças de Deus com a humanidade, como p. ex.,
aliança com Adão (Gn 1-2; 3.15; Os 6.7); com Noé (Gn 9.11-17; a primeira ocorrência
da palavra 'aliança' no AT é Gn 6.18); com Abraão (Gn 12,15,17); renovado com
Isaque (Gn 26.2-5), com Jacó (Gn 28.13-14) e com o povo de Israel (Ex 19-24);
renovação da aliança com Israel (Dt 4.44 - 6.19; 31.1 - 33.29); com Davi (2Sm 7; Sl
89.3-4; cf. Is 9.6-7; 11.1; Mq 5.2-4).
i) A aliança de Deus com a humanidade na criação envolve soberania, sustento,
relacionamento, responsabilidade, bênçãos e maldições (M.Meister).
ii) Promessa da aliança da redenção: Gn 3.15 — proto-evangelho.
iii) Na aliança com Abraão, é Deus quem faz todas as promessas e cumpre o ritual
em Gn 15.17 passando entre os pedaços dos animais. O corpo do animal cortado
significa a maldição invocada sobre quem quebrar a aliança (Jr 34.18ss).
iv) A diferença fundamental está na livre iniciativa de Deus.
b) Promessas de nova aliança no AT:
i) Jr 31.31-34: "‘Estão chegando os dias’, declara o Senhor, ‘quando farei uma
nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela
mão para tirá-los do Egito; porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o
Senhor deles’, diz o Senhor. ‘Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel
depois daqueles dias’, declara o Senhor: ‘Porei a minha lei no íntimo deles e a
escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo.’"
ii) Ez 36.26-28: “Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em
vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne...”
iii) Outras referências: “aliança permanente” (Jr 32.40; 50.5); “aliança eterna” (Is
55.3; 61.8; Ez 16.60-62; 37.26); “aliança de paz” (Is 54.10; Ez 34.25; 37.26); “sangue
da minha aliança” (Zc 9.11); “o mensageiro da aliança” (Ml 3.1); promessa (Is 59.21).
[5]
JESUS — A NOVA ALIANÇA
a) Nova Aliança no NT: em Lc 22.20, epístolas e principalmente em Hb.
i) “Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito; pois a letra mata, mas o Espírito vivifica” (2Co 3.6).
ii) Hb 8.6, 12: "Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é
mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas...”
iii) “Chamando 'nova' esta aliança, ele tornou antiquada a primeira; e o que se torna
antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer" (Hb 8.13).
iv) "Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados
recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas
transgressões cometidas sob a primeira aliança..." (Hb 9.15,18).
v) "Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior" (7.22).
vi) "Jesus, mediador de uma nova aliança" (Hb 12.24).
vii) "O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os
mortos a nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas" (Hb 13.20)
[6]
PARA REFLETIR
A morte de Jesus é a garantia de que Deus firmou uma aliança eterna com a
humanidade e removeu todos os empecilhos no relacionamento com a humanidade.

