
 
01 - ALIANÇA 

 
Contrato = Responsabilidade limitada             
Aliança = Responsabilidade ilimitada 
 
Aliança é um compromisso, um pacto estabelecido solenemente entre duas ou 
mais partes, sejam pessoas, grupos ou povos. 
 

O compromisso de aliança significa: 
 
√   Forte compromisso e lealdade até a morte. 
√   Morte à vida independente. 
√   Parceiros de aliança dão suas vidas um pelo outro. 
√   A vida individual já não é mais prioridade; a vida compartilhada  
     passa a ser prioridade. 
√  O ponto de vista individual já não é mais prioridade, a vida  
     compartilhada passa a ser prioridade. 
 
Do ponto de vista das escrituras, a aliança é um compromisso eterno e 
indissolúvel. É o meio escolhido por Deus para estabelecer um relacionamento 
com o homem por meio de alianças: 
 
√   Aliança de Deus com Noé – uma aliança eterna (Gn 9.11-16). 
√   Deus estabeleceu alianças com Abraão - uma aliança perpétua  
     (Gn 17.1-8). 
√   Deus fala a Moisés – baseado na aliança com Abraão (Ex 19.5-6). 
√   Deus faz aliança com Davi – estabelece seu trono para sempre        
     (II Sm 7.15-16). 
√  Deus faz aliança com o homem através do sangue de Jesus. Nele  
     temos a garantia desta nova aliança – Jo 1.12, Rm 8.15-17 e  
     Jo 3.16. 
 
 

O Casamento como uma Aliança 
 
As Escrituras indicam que o casamento é uma aliança. 
 
√   Malaquias 2:14-“...Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre  
     ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo  
     ela companheira e mulher da tua aliança.” 
√   Provérbios 2:17 - “...a qual deixa a amiga da  sua mocidade e  
     esquece da aliança com Deus.” 
√   Mateus 19:6 e Gêneses 2:24 –“O que Deus ajuntou” – a descrição  
     de dois feito um. 
 
1 – Somente Deus pode fazer dois em um. 
 
√   Quando o casal decide se casar, ele está se unindo no sistema de  
      Deus de unidade denominado casamento. 
√   “Estarem unidos” é serem feito um. 
 
2 – O casamento, sem Deus, é apenas uma experiência entre duas 
pessoas. 
 



√   Ambos estão descobertos. 
√ Deus não vive em nenhum dos parceiros e, portanto, Ele é apenas 
testemunha e não um parceiro ativo no casamento. 
 

A Aliança do casamento 
 
1 – Promessas 
 
√   Fizemos certas promessas um ao outro no dia do casamento como honrar, 
cuidar, proteger, amar, etc. 
 
2 – Termos 
 
√   Concordamos com certas condições no casamento. 
√   Na alegria ou na dor e até que a morte nos separe. 
 
3 - Como parceiros de aliança, compartilhamos tudo que anteriormente 
mantínhamos separados. 
 
√   1ª Coríntios 7:4 diz que compartilhamos os nossos corpos. 
√   Todos os bens são também mantidos em comum. 
√   Toda a nossa riqueza e todas as nossas dividas são compartilhadas. 
√   Nossas forças são unidas para mutua proteção. 
√   Podem resultar conflitos de possessões retidas coma “meu” e não  
     “nosso”. 
√   “Meu” salário “sua” dívida. 
√   Presentes e heranças podem ser vistos erradamente como  
     pertencendo exclusivamente a um e não a outro. 
 
 

As cláusulas da Aliança 
 
Em todo contrato são inseridas cláusulas que determinam os direitos e deveres 
das partes aliadas. Pensando na aliança de Deus (Dt 7.9) com o homem e 
também na aliança do casamento, podemos chegar a três cláusulas: 
 
1. Fidelidade 
Fidelidade é algo inerente ao caráter de Deus. Deus é fiel ao seu amor para 
conosco, fiel à sua palavra, às suas promessas, fiel ao compromisso firmado 
com o homem É da sua vontade que sejamos fiéis a Ele e uns ao outros (Ml 
2.10-16). 
 
2. Comunhão 
Aliança requer comunhão. E isso pode ser entendido como participação em 
comum como das mesmas coisas como afinidade de pensamento, de idéias e 
fé. Participamos da mesma natureza que Jesus. Seus princípios devem ser 
nossos princípios, a Sua vontade, a nossa vontade. Isto é comunhão (Rm 3.3 e 
I Co 1.9). 
 
No casamento a comunhão é vista sob três aspectos: 
 
√   Comunhão espiritual 
O casal precisa desenvolvê-la, buscando alcançar os mesmos objetivos 
espirituais. 
 



Leitura e declaração da palavra, vida de oração, jejuns, conversas entre si 
sobre questões da vida cristã e envolvimento em atividades espirituais da igreja 
como células, cursos e eventos, especialmente os de família. 
 
√   Comunhão emocional 
Perceber as emoções um do outro, desenvolver os mesmos sentimentos, não 
deixar o outro se sentir solitário, promover a alegria mútua, não guardar 
mágoas, mão permitir indiferenças que se elaboram na alma e atrapalha a 
comunhão do casal. 
 
√   Comunhão física 
“Ora um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se 
envergonhavam”.(Gn 2:25). 
 
Comunhão física e relacionamento sexual equilibrado sendo caracterizado pelo 
amor, respeito, liberdade e satisfação plena de ambos, especialmente do 
cônjuge. 
 
3. Unidade 
O desejo do coração do Senhor é que estejamos unidos no sentido vertical, ou 
seja, que sejamos „um‟ com Ele e o Pai e, no sentido horizontal, que é a 
unidade entre nós, seus discípulos (Jo 17.11, 21-23). 
É bem verdade que marido e mulher podem pensar de maneira diferente, mas 
é preciso desenvolver a unidade procurando falar uma mesma linguagem. 
Todo e qualquer projeto elaborado, em qualquer área da vida a dois será bem 
sucedido se o casal permanecer unido na mesma visão de vencedores. 
 
 

Bases Fundamentais da aliança Bíblica – Gn 2:24 
 
A) DEIXAR 

Cortar a dependência dos pais 
1. Uma data específica. 
2. Numa cerimônia legal e pública. 
3. Envolve COMPROMISSO quando há transferência: 
a. De ser filho para ser marido. 
b. De ser filha para ser esposa. 
c. Deixar de depender emocional e financeiramente dos pais para 

depender de si mesmo. 
d. De prioridades. 
e. De lealdade. 

 
 B) SE UNIR 

Permanência e Fidelidade 
 

1. A palavra hebraica para se unir quer dizer: 
a. Cimentar. 
b. Colar 
 

2. É a decisão de ficar juntos e amar um ao outro custe o que custar, isto 
é, ficar mais unido como seu cônjuge do que a qualquer um: 

a. Outro interesse. 
b. Outra proteção. 
c. Outra atividade. 
d. Outra pessoa. 

 



C) TORNAR–SE UMA SÓ CARNE 
Intimidade 

 
1. É compartilhar completamente a sua vida com mais alguém: 

         a. Intimidade entre marido e esposa não é uma realização  
                   instantânea. 
         b. Inclui o ato sexual mais é muito mais do que isso. 
         c. É compreendendo e sendo compreendido. É auto-doação. 
         d. É um processo crescente de abrir-se e envolver-se profundamente  
                   na vida interior e exterior do outro, procurando entender todos os  
                   aspectos da vida dele(a). 
 

2. É compartilhamentos de sentimentos, afeições, pensamentos, valores,  
    energia, respeito, consideração, aceitação, apreciação, honestidade,  
    confiança, apoio, interesses, decisões, planos e sonhos com o seu  
    cônjuge. 

 
Sem qualquer lado desse triângulo, o casamento não é completo. Quando 
for completo, ele forma uma tenda, um abrigo, que fornece segurança. 
 


