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A Força de Uma Aliança 

 
Há cerca de três anos atrás, esta igreja recebeu uma preciosa 
revelação na Palavra de Deus, sobre os Ciclos da Vida. Baseados 
no Livro de Levítico, capítulo 25, pela maneira como Deus 
determinou que Israel contasse seus dias, descobrimos que este é 
um princípio que continua valendo para os dias de hoje. 
 
Lv 25.1-10 - Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai:2 
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado 
na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao 
Senhor.3 Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a 
tua vinha, e colherás os seus frutos;4 mas no sétimo ano 
haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao 
Senhor; não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha.5 
O que nascer de si mesmo da tua sega não segarás, e as uvas 
da tua vide não tratada não vindimarás; ano de descanso 
solene será para a terra.6 Mas os frutos do sábado da terra vos 
serão por alimento, a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu 
jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo,7 e ao teu 
gado, e aos animais que estão na tua terra; todo o seu produto 
será por mantimento.8 Também contarás sete sábados de 
anos, sete vezes sete anos; de maneira que os dias dos sete 
sábados de anos serão quarenta e nove anos.9 Então, no 
décimo dia do sétimo mês, farás soar fortemente a trombeta; 
no dia da expiação fareis soar a trombeta por toda a vossa 
terra.10 E santificareis o ano qüinquagésimo, e apregoareis 
liberdade na terra a todos os seus habitantes; ano de jubileu 
será para vós; pois tornareis, cada um à sua possessão, e cada 
um à sua família. 
 
Assim, entendemos que nossa vida é contada em ciclos de sete 
anos, que se iniciam a partir de um marco. Por exemplo: 
 
Vida espiritual: Conversão, batismo, discipulado, liderança, 
consagração, batismo no Espírito Santo, mudança de igreja, etc. 
 
Vida familiar: Casamento, nascimento de um filho, divórcio, viuvez, 
casamento de um filho, nascimento de um neto, luto, etc... 
 
Vida profissional – Primeiro emprego, um novo emprego, um novo 
negócio, início de um curso superior, término de uma faculdade, 
promoção, demissão, etc... 
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Como o nosso Deus é sábio e tudo faz com propósitos, cada ano de 
um ciclo representa uma etapa diferente a ser vivida e conquistada: 
 
1º Ano: O ano do Aprendizado 
2° Ano: O ano do Trabalho Árduo 
3° Ano: O ano da Aliança 
4° Ano: O ano do Teste, do Reinvestimento 
5° Ano: O ano da Perseverança 
6° Ano: O ano da Colheita Tríplice 
7º Ano: O ano do Descanso 
 
Em 28 de setembro de 1998, eu, minha esposa e nossos dois filhos 
iniciamos nosso ministério aqui na IDPB Cidade Nova. Hoje 
completamos exatamente 16 anos servindo ao Senhor neste lugar. 
Alguns irmãos que já estavam aqui quando chegamos, 
permanecem conosco até hoje e temos visto o crescimento e o 
amadurecimento em suas vidas. 
 
Hoje, estamos concluindo o 2° ano, do 3º Ciclo deste ministério. E 
conforme a Palavra, estamos entrando no ano da Aliança ou da 
Intimidade. 
 
3º ANO – O ANO DA INTIMIDADE, DA ALIANÇA. 

 
Depois de 03 anos de convivência dá para se conhecer de fato uma 
pessoa. Antes disso ainda temos muitas falsas expectativas e 
ilusões. 
 
Em 03 anos você viu todas as suas manias, defeitos, 
temperamentos. Já explodiram juntos, já falaram alto, já 
enfrentaram dificuldades juntos, já ajustaram as expectativas. Você 
já viu muito! Não há mais surpresas. 

 
No seu trabalho é tempo de ganhar intimidade com o ramo, 
conhecer os caminhos de se fazer as coisas, as pessoas certas, as 
oportunidades e um tempo de ganhar um pouco de 
reconhecimento. 
 
Não fazemos aliança com ninguém antes de 03 anos. Antes de 03 
anos temos apenas convivência e amizade, mas depois de 03 anos 
a amizade é checada. É no terceiro período que a intimidade é 
estabelecida. 

 
Jo 21:17 Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de 
João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, 
pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu 
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sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe 
disse: Apascenta as minhas ovelhas. 
 
Jesus chamou a Pedro e perguntou se o amava 3 vezes. É no 3º 
período que o relacionamento é checado. Deus prova os 
relacionamentos, as alianças através de duros testes. 
 
Veja esses ciclos operando na vida dos discípulos: 
 
1º ano – Aprenderam a andar com Jesus 
2º ano – Foram enviados de dois a dois para trabalharem duro 
3º ano – Foram chamados de amigos, cearam com Jesus, fizeram 
aliança. 
 
PROMESSA: Não é tempo de frutos e sim aliança, de 
intimidade, de fechar negócios, de firmar relacionamentos. 
 
Lembro-me que foi em nosso terceiro ano aqui que fui convidado 
para participar de uma série de Seminários sobre a Igreja em 
Células e a partir dai veio o crescimento. 
 
Alianças Firmadas em Deus 
 
Há poder em uma Aliança. Porque não se trata de um contrato, mas 
de um vínculo, um laço que perdurará até a morte. 
 
Se for firmada em Deus, trará bênção, prosperidade, segurança, 
maturidade. Se for firmada sem o Senhor, poderá não dá em nada 
ou trazer consequências que nos seguirão por toda a vida. 
 
Na Bíblia, há exemplo de Alianças feitas em Deus que abençoaram 
e mudaram o destino, não só de quem as fez, mas de toda uma 
nação e de muitas gerações. 
 
(1) Rute e Noemi 
 
Rt 1.11-17 - Noêmi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas; 
porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, 
para que vos viessem a ser maridos?12 Voltai, filhas minhas; 
ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda 
quando eu dissesse: Tenho esperança; ainda que esta noite 
tivesse marido e ainda viesse a ter filhos.13 esperá-los-íeis até 
que viessem a ser grandes? deter-vos-íeis por eles, sem 
tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me 
é a mim do que a vós mesmas; porquanto a mão do Senhor se 
descarregou contra mim.14 Então levantaram a voz, e tornaram 
a chorar; e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a 
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ela.15 Pelo que disse Noêmi: Eis que tua concunhada voltou 
para o seu povo e para os seus deuses; volta também tu após a 
tua concunhada.16 Respondeu, porém, Rute: Não me instes a 
que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que 
tu fores, irei eu; e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o 
teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.17 
Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. 
Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não 
seja a morte me separar de ti. 
Esta aliança é feita em Deus, entre duas mulheres que estavam em 
desespero: 

a) Dividiam a mesma dor, uma pelo filho a outra pelo marido; 
b) Estavam  na mesma condição de pobreza, sem moradia, sem 

segurança financeira; 
c) Ambas eram viúvas e sem filhos para lhes amparar. 

 
No entanto, tinham a mesma fé, no mesmo Deus! Essa deve ser a 
base de uma aliança na vida dos crentes. O Senhor e a Sua 
Palavra devem ser o alicerce de qualquer aliança que fizermos. 
 
Ao nos aliançarmos com alguém ficaremos preso a esta pessoa até 
que a morte ou até que o Senhor determine o contrário. 
 
Por isso, temos que pedir direção de Deus antes de fiarmos a nossa 
palavra e até a nossa vida em uma aliança. Porém, se o fizermos 
debaixo de bênção, mesmo que passemos por vales e enfrentemos 
períodos de lutas, ainda assim colheremos frutos saudáveis. 
 
Os resultados desta Aliança entre Rute e Noemi: 
 
- Noemi, que antes deu amparo a Rute, casando com ela o seu 
filho, a gora é por ela amparada e sustentada. 
 
- De Rute e Boáz, nasceu Obede de cuja descendência foi gerado o 
rei Davi. 
 
- Boáz era filho de Raabe (Js 6.25) uma mulher que fizera aliança 
com Josué e por isso foi poupada com toda a sua família na 
destruição de Jericó. 
 
(2) Davi e Jonatas 
 
I Sm 20.41-43 - Logo que o moço se foi, levantou-se Davi da 
banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e 
inclinou-se três vezes; e beijaram-se um ao outro, e choraram 
ambos, mas Davi chorou muito mais.42 E disse Jônatas a Davi: 
Vai-te em paz, porquanto nós temos jurado ambos em nome do 
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Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha 
descendência e a tua descendência perpetuamente.43 Então 
Davi se levantou e partiu; e Jônatas entrou na cidade. 
 
Aqui temos dois homens em situações diferentes, Jonatas era filho 
do rei Saul, herdeiro do trono, estimado ente o povo, não estava em 
aperto, não estava sob ameaça, mas, vivia em prosperidade. 
 
Davi, embora estimado pelo povo, agora estava em aperto, 
perseguido pelo rei, jurado de morte, teve que fugir sem nada, como 
um bandido, em desespero. 
 
Ambos eram crentes. Tinham fá no mesmo Deus. 
 
Aos olhos humanos, Jonatas saiu perdendo com essa aliança, pois, 
abriu mão do trono ao poupar a vida de Davi, no entanto, por sua 
atitude e desprendimento, Israel pode conhecer o maior de todos os 
reis. 
 
Os resultados desta Aliança: 
 
- Davi tornar-se líder de um exército de valentes, que mesmo a 
despeito de Saul, protegeu Israel dos inimigos por muitos anos em 
que Saul reinou; 
 
- Quando Davi torna-se rei sobre todo o Israel, a arca da Aliança é 
trazida de volta a Jerusalém; 
 
- Durante o reinado de Davi, por 40 anos, nenhum inimigo oprimiu o 
povo de Deus. 
 
- Da descendência de Davi foi gerado o Messias, Jesus de Nazaré. 
 
Porém, na Bíblia está a maior de todas as Alianças: 
 
(3) Jesus e o pecador perdido 
 
Mt 26.19-28 - E os discípulos fizeram como Jesus lhes 
ordenara, e prepararam a páscoa.20 Ao anoitecer reclinou-se à 
mesa com os doze discípulos;21 e, enquanto comiam, disse: 
Em verdade vos digo que um de vós me trairá.22 E eles, 
profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-
lhe: Porventura sou eu, Senhor?23 Respondeu ele: O que mete 
comigo a mão no prato, esse me trairá.24 Em verdade o Filho 
do homem vai, conforme está escrito a seu respeito; mas ai 
daquele por quem o Filho do homem é traido! bom seria para 
esse homem se não houvera nascido.25 Também Judas, que o 
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traía, perguntou: Porventura sou eu, Rabí? Respondeu-lhe 
Jesus: Tu o disseste.26 Enquanto comiam, Jesus tomou o pão 
e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: 
Tomai, comei; isto é o meu corpo.27 E tomando um cálice, 
rendeu graças e deu-lho, dizendo: Bebei dele todos;28 pois isto 
é o meu sangue, o sangue da nova Aliança, o qual é derramado 
por muitos para remissão dos pecados. 
 
 
Nesta Aliança, de um lado está o homem pecador, eu e você, 
totalmente perdidos, a mercê de nossas paixões, de nossa carne, 
de nossos planos finitos e mesquinhos. Totalmente vulneráveis as 
obras de Satanás nosso inimigo mortal. 
 
Do outro lado está o próprio Deus, Criador de todas as coisas, 
grande em Sua Glória, a quem pertencem os Céus e a Terra, todo o 
ouro e toda a prata, rico em sabedoria e conhecimento. O Deus 
imortal, cujo inimigo está debaixo dos seus pés. O Deus que não 
tem fim. 
 
No entanto, Ele abdicou de toda a Sua majestade e em forma de 
homem, em Cristo Jesus, se achegou a nós com grande compaixão 
e misericórdia. Deu-nos o Seu Espírito, colocou em nosso coração 
a Sua Palavra eterna e nos mostrou os Seus caminhos que são 
mais altos que os nossos, e nos revelou os Seus planos que são 
maiores que os nossos e para firmar essa Aliança morreu por nós, 
por mim e por você, na Cruz do Calvário. 
 
O resutado desta Aliança: SALVAÇÃO! 
 
Está é a maior Aliança que de devemos fazer. A mais urgente, a 
primeira, a mais importantes. A partir dela, todas as outras serão 
abençoadas. 
 
PALAVRA PROFÉTICA SOBRE A IGREJA: 
 
Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, com quem 
somos aliançados através do Seu Sangue derramado na Cruz do 
Calvário, que seja decretado da parte de Deus, sobre cada homem 
e cada mulher, sobre cada família e ministério desta igreja, a cura, a 
paz, a restauração, a prosperidade, o crescimento, a multiplicação. 
 
Que sobre nós venha a sabedoria e o discernimento do Espírito 
Santo, para firmamos novas alianças em Deus, com frutos de 
bênção sobre nossas vidas, a de nossos filhos e netos, de toda 
nossa descendência. Que nossas alianças tragam bênçãos a nossa 
igreja, a nossa cidade e a nossa nação. 
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Que assim como Rute e Jonatas abençoaram a Noemi e a Davi por 
meio de uma aliança em Deus, que nós também abençoemos a 
muita gente em nossa geração, por meio de alianças em Cristo. 
Amém! 
  
 
 

 


