O QUE FAZ
COM QUE A NOVA ALIANÇA
SEJA NOVA?

Como usufruir de tudo o que Jesus pagou por nós!

Paul Ellis
Escape to Reality

O que faz com que a Nova Aliança seja nova?
Há uma cena clássica no filme THE SIMPSONS onde uma menina de 8 anos, Lisa, recebe um
cheque de grande valor. Monty Burns ganhou US$ 120 milhões por causa de uma ideia que
Lisa deu a ele e ele quer compartilhar com ela 10% daquele valor. Mas o dinheiro representa
ganhos ilícitos relativos à colheita no mar, então Lisa disse não.
Depois Lisa se desculpa com seu pai por não ter recebido o dinheiro. Homer responde: Eu
entendo, mas nós realmente poderíamos ter usado aqueles US$ 12.000. Quando Lisa explica
que 10% de US$ 120 milhões é maior do que US$ 12.000 ele tem um ataque cardíaco.
A má matemática de Homer me faz pensar nos cristãos que não apreciam tudo aquilo que Jesus
fez por eles. Uma vez que eles não sabem o que faz a Nova Aliança ser nova, eles dão pouco
valor à Graça. Ela só vale US$ 12.000. É um bom presente, mas dificilmente será suficiente
para viver. Então quando você fala para eles que esse presente é muito mais valioso do que
aquilo eles levam um grande choque.
Voe sabe o que faz a Nova Aliança ser nova? Você está usufruindo de tudo o que Jesus pagou
por você?

As 12 bênçãos da Nova Aliança
Em Jesus, nós podemos participar de todas as bênçãos que Deus prometeu para Abraão
(Gálatas 3.14,29). Nós também recebemos todas as bênçãos prometidas que estavam
vinculadas à Aliança da lei e nenhuma das maldições (Gálatas 3.13). Isto é realmente algo
importante quando você considera as muitas bençãos de Deus oferecidas na velha Testamento:


Para Abraão e seus descendentes, Deus prometeu grandeza, prosperidade, grandes
recompensas, bênçãos de alcance mundial e muito mais (veja Gênesis 12.2-3, 15.1,
17.4-8, 22.18).



Para aqueles que guardam a lei Deus prometeu vida longa, vida frutífera, prosperidade
abundante, proteção e muito mais (Deuteronômio 28.3-13).

Além dessas maravilhosas promessas, existem pelo menos 12 impressionantes bênçãos que
Deus promete para nós, aqueles que estão exclusivamente debaixo de sua Nova Aliança da
Graça. Aqui elas estão sem nenhuma ordem em particular:
1.

Deus perdoa todos os nossos pecados (Mateus 26:28, Atos 13:38). Nossos pecados não
são meramente cobertos pelo sangue de touros e bodes, eles são levados e apagados
pelo Cordeiro de Deus (João 1:29).

2.

Deus não se lembra mais de nossos pecados (Hebreus 8:12, 10:17). Em termos de
justificação, é como se nós nunca os cometemos.

3.

Deus promete nunca mais ficar zangado conosco (Isaías 54:8-9). Ao contrário da aliança
obsoleta da lei, a nova aliança é uma aliança eterna de amor e paz (Isaías 54:10, 55:3).
Deus vai parar de fazer o bem para você (Jeremias 32:40). Uau! Reflita sobre isso!

4.

Deus nos qualifica (Colossenses 1:12). Não é mais um caso do que fazemos (sob a
aliança da lei) ou com quem estamos relacionados (sob a aliança abraâmica). Na nova
aliança, é tudo sobre Jesus e o que ele fez por nós.

5.

Deus nos segura e nunca nos abandona (Filipenses 3:12, Judas 24). Sua segurança não
está baseada no que você faz, mas no que Ele fez e está fazendo agora em você.
Consequentemente, você pode ter certeza de que aquele que começou uma boa obra
em você vai completá-la (Filipenses 1:6). Nada pode separar você de seu amor
(Romanos 8:39).

6.

Deus nos abençoa com a justiça perfeita de Cristo (2 Coríntios 5:21). A justiça não é algo
para ganhar, é algo para receber, e nele o temos (Romanos 5:17).

7.

Deus nos dá o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a
verdade (João 14:26, 16:13). Não precisamos mais de sacerdotes para serem nossos
mediadores, pois todos podemos conhecer o Senhor (Jeremias 31:34). Na realidade, nós
somos seus sacerdotes reais (1 Pedro 2:9).

8.

Deus é por nós e não contra nós (Romanos 8:31). Deus nos justifica e agora não há mais
condenação (Romanos 8:1). Quando pecamos, Jesus não nos julga, ele nos defende e
nos capacita a ir e não pecar mais (1 João 2:1). Ele supre abundantemente todas as
nossas necessidades para que possamos desfrutar a vida ao máximo (João 10:10,
Filipenses 4:19).

9.

Deus está conosco (Ezequiel 37:27). Na aliança antiga, a presença de Deus veio e se
foi, mas na nova ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar (Hebreus 13:5).

10.

Deus nos capacita a vencer o inimigo (1 João 5:4). Temos sua autoridade delegada sobre
demônios e doenças (Marcos 16:17). Vivendo sob sua divina proteção e graça, estamos
destinados a reinar em vida (Romanos 5:17).

11.

Deus nos oferece seu descanso (Hebreus 4:10-11). Sob a velha aliança tudo era fazer,
fazer, fazer, mas sob a nova aliança, tudo já está feito, feito, feito.

12.

Deus nos dá a vida eterna (Romanos 6:23). Porque Cristo vive, podemos
verdadeiramente viver.

O que torna nova a Nova Aliança?
A primeira das bênçãos da nova aliança é o perdão completo e total sobre o pecado. Outras
bênçãos incluem o dom da justiça de Cristo, santidade; na verdade, Sua própria vida. Todas
essas bênçãos testificam da graça de Deus, que é uma das seis maneiras pelas quais a nova
aliança pode ser diferenciada da velha aliança.

1. É um pacto de graça
Na velha aliança baseada na lei, você colheu o que semeou, mas, na nova, colhemos o
que Cristo semeou. Na antiga aliança, você fez para conseguir, mas na nova aliança
conseguimos porque Cristo fez tudo. Isso é graça e a graça declara que tudo é um
presente. Toda bênção espiritual é nossa em Jesus Cristo (Efésios 1:3).
2. É uma aliança de descanso
Sob a velha aliança, era fazer, fazer, fazer, mas na nova aliança tudo está feito, feito,
feito. A fé é um descanso, não um trabalho. Somente quando descansamos na obra
consumada do Calvário, Deus pode começar sua boa obra em nós. E como sua graça
abunda, as boas obras abundam (2 Coríntios 9:8). Boas obras não produzem fé, mas fé
produz boas obras.
A velha aliança era caracterizada pelo trabalho incessante na busca de cumprir as
demandas sagradas que poderiam nunca serem cumpridas, mas a nova aliança é
descanso e paz no Espírito Santo. Trabalho para entrar em seu descanso.

VOCÊ PODE VER A DIFERENÇA?

Velha Aliança

Nova Aliança

Se você fizer isso...

Está feito...

Se você ouvir (Ex 23:22)
Se você olhar (Dt 4:29)
Se você trouxer (Lv 2:4)
Se você seguir (Lv 26:3)
Se você prestar atenção (Dt 7:12)
Se você fizer (Dt 23:21)
Se você obedecer (Dt 28:2)
Se você desobedecer (Dt 28:15)

Você é perdoado! (Co 2:13)
Você é curado! (1 Pe 2:24)
Você é abençoado! (Ef 1:3)
Você é justo! (2 Co 5:21)
Você é santo! (Hb 10:10)
Você é poderoso! (Ef 1:19)
Você é aceito! (Rm 15:7)
Você é amado! (Rm 8:39)

3. É uma aliança de vida nova
A pregação da velha aliança o tornará estúpido e endurecerá seu coração para a
bondade de Deus (2 Coríntios 3:14). Mas a pregação da nova aliança remove o véu e
revela a glória do Senhor. Ao contemplá-lo, você se torna como ele, transformado pelo
Espírito Santo (2 Coríntios 3:18).

Sob a velha aliança, o melhor que você poderia esperar era um autoaperfeiçoamento que
nunca dura. Mas na nova aliança, você se torna novo (2 Coríntios 5:17) - uma nova
pessoa com um novo coração e um novo espírito. Nascido do Espírito, você não é mais
prisioneiro do pecado, mas coerdeiro com Cristo.
4. É uma aliança de união
Na velha aliança Deus morava em um templo no qual você nunca poderia entrar, mas na
nova aliança, você é o templo do Espírito Santo (1 Coríntios 3:16). Você é um com o
Senhor e como ele é - santo, justo, perfeito para sempre - assim você é neste mundo (1
João 4:17).
Você não precisa de mais fé, mais unção ou mais de Deus. Esse é o pensamento da
velha aliança. Você está completo em Cristo (Colossenses 2:10). Na nova aliança, o
crescimento acontece à medida que reconhecemos tudo de bom que já é nosso em Cristo
(Filemon 1:6).
5. É uma aliança que você nunca pode quebrar
A velha aliança foi subscrita por suas frágeis promessas a Deus, mas a nova repousa
nas “melhores promessas” do próprio Deus (Hebreus 8:6). Na velha aliança, você amou
a Deus e perdoou os outros porque isso lhe foi ordenado, mas na nova aliança, você ama
e perdoa porque Ele primeiro amou e perdoou você. A velha aliança era entre Deus e
Israel, mas a nova aliança é entre Deus Pai e Deus Filho. Deus sustenta ambas as
extremidades deste arranjo, ele jura por si mesmo e nos dá seu Espírito como garantia
do que está por vir (2 Coríntios 1:22).
Sob a velha aliança você é abençoado se você obedecer; mas na nova aliança, você é
abençoado porque Cristo obedeceu. Sua salvação é eternamente assegurada porque é
Jesus quem te salva e te guarda.
Velha Aliança
O homem diz: “Eu farei”, mas quebra sua palavra de novo e de
novo.
Nova Aliança
Deus diz: “Eu farei” e mantém sua palavra para todo o sempre.

6. É uma aliança que revela o coração de seu Pai
Deus deu graça ao primeiro homem Adão e o chamou de filho (Lucas 3:38), mas Adão
fugiu e se escondeu. Deus deu graça a Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos de Israel
disseram: “Não, obrigado. Preferimos seguir nosso próprio caminho”.

No Monte Sinai, os filhos de Israel trocaram uma aliança baseada na fidelidade de Deus
por uma baseada na sua própria. “Faremos tudo o que nos ordenar” (ver Êxodo 19:8).
Era novamente a árvore proibida; e isso partiu o coração de nosso Pai.
A ênfase da velha aliança nas regras fará com que você veja Deus como um guardalivros registrando todos os seus pecados, julgando e condenando seus fracassos. Mas
Jesus diz: “Deus não é assim! Ele é o seu Pai celestial que o ama e não tem nada contra
você. Ele anseia que seus filhos pródigos voltem para casa.”

Um teste simples
Muitos cristãos não sabem o que torna a nova aliança nova e, como resultado, estão trabalhando
para conseguir o que já têm. Como Homer, eles são como um ataque cardíaco esperando para
acontecer.
Como você pode saber se está andando na nova aliança? Basta perguntar, sou servo ou filho
de Deus? Deus é meu patrão ou Pai? Se você não vê Deus como seu Pai amoroso e você
mesmo como seu filho amado, você não compreendeu plenamente tudo o que Cristo realizou
em seu favor.
Em seu livro de 1973, Conhecendo Deus, J.I. Packer escreveu:
Se você quer julgar quão bem uma pessoa entende o Cristianismo, descubra o quanto
ela valoriza o pensamento de ser filho de Deus, e ter Deus como seu Pai. Se este não
é o pensamento que impulsiona e controla sua adoração e orações e toda a sua visão
da vida, isso significa que ele não entende muito bem o cristianismo. Pois tudo o que
Cristo ensinou, tudo o que torna a nova aliança nova, e melhor que a velha aliança,
resume-se no conhecimento da Paternidade de Deus. “Pai” é o nome cristão de Deus.

Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Depois de Jesus, todos os escritores do Novo
Testamento o fizeram. Jesus veio para revelar seu Pai, e é isso que torna nova a nova aliança.
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai!

COMPARAÇÃO DAS ALIANÇAS

Baseada na

Velha Aliança

Nova Aliança

Escrituras

Lei

Graça

Lucas 4.18,19
João 1.17
Romanos 8.31-33

Tipo

Um Sacerdócio que

Inferior, obsoleta, inútil
para lidar com o
pecado, simples
sombra

Superior, efetiva,
remédio para o
pecado, a realidade
duradoura

Hebreus 8-10
2 Coríntios 3.9-11

Condena e mata

Dá nova vida

2 Coríntios 3.6-9,
5.17
João 5.24, 10.10

Faz as pessoas

Escravos

Livres

Gálatas 4.21-27

Mediada por

Homens frágeis e
imperfeitos

O Filho do Homem

Hebreus 5.1-10, 9.15

Representada por

Monte Sinai – lugar de
terror ardente

Monte Sião – lugar
celestial de alegria

Hebreus 12.18-22

O pecado tem

Poder sobre você

Nenhum poder sobre
você

Romanos 6.14

Pagamento pelo
pecado

Arrependimento é

1 Coríntios 15.56

Requer um ciclo de
sacrifícios que nunca
acaba

Não requer nada (Deus
não guarda nenhum
registro)

Hebreus 8.12, 9.26,
10.12, 17,18

Virar as costas ao
pecado

Voltar-se para Deus

Atos 3.19, 20.21,

2 Coríntios 5.19

26.28
Romanos 2.4

Fé é

Trabalho

Descanso

Mateus 11.28-30
Hebreus 3.18-19,
4.3, 10-11

A mudança acontece
quando

Você se esforça para
cumprir

Contempla a glória de
Deus

Romanos 1.17, 5.17

Justiça

Requerida de você

É dada para você

Deuteronômio 28.1-4

2 Coríntios 5.21

Efésios 1.3

Você é abençoado

Temer a Deus é

Velha Aliança

Nova Aliança

Escrituras

Se você obedecer

Porque Cristo
obedeceu

Deuteronômio 28.1-14

Adorar a Deus

Deuteronômio 6.13-15

Ter medo de sua raiva
e destruição

Efésios 1.3

Mateus 4.10
1 João 4.18

Obediência é

Guardar as regras

Fruto do amor

João 15.9,101 João 2.3

Segurança eterna se
baseia em

Sua fidelidade

Fidelidade de Deus

João 6.37, 14.16-17
1 Coríntios 1.8,9
2 Coríntios 1.21,22
Isaías 49.15

Você é

Um escravo (ou
pecador)

Um filho amado

Gálatas 3.26
Romanos 8.14
Hebreus 12.7
1 João 3.1

Deus é

Um juiz temível

Seu Amado Pai

João 17.25,26
Romanos 8.15
Gálatas 4.6

