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Alianças do Velho 
Testamento

• Abraâmica
• Relacionamento entre Deus e seu povo
• Referência a Jesus como a origem do 

povo de Deus
• Referência a Jesus como o

representante do povo de Deus

• Davídica
• Governo de Deus sobre seu povo
• Referência a Jesus como Rei

Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, 

e você será uma bênção. Gn 12.2

Quanto a você, 
sua dinastia e seu 
reino 
permanecerão 
para sempre 
diante de mim; o 
seu trono será 
estabelecido para 
sempre.
2 Sm 7.16



Alianças do Velho Testamento

A Nova Aliança com Deus, em Cristo Jesus, perfeita e definitiva,
é profetizada por Jeremias:

"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.
Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: ‘Conheça ao Senhor’, 
porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior", diz o Senhor. "Porque eu 
lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. "
Jeremias 31:31-34



A ilustração dos sacrifícios do Velho 
Testamento

Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a obra 
redentora de Cristo na cruz

Adão e Eva

“O Senhor Deus fez roupas de pele e com 
elas vestiu Adão e sua mulher.”

Gn 3.21



A ilustração dos sacrifícios do Velho 
Testamento

Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a obra 
redentora de Cristo na cruz

Abel

Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao 
Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias 
do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o 
seu rosto se transtornou.

Gn 4.3-5



A ilustração dos sacrifícios do Velho 
Testamento

Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a obra 
redentora de Cristo na cruz

Abraão

“Então disse Deus: "Tome seu filho, seu único 
filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a 
região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto 
num dos montes que lhe indicarei".

Gn 22.2



A ilustração dos sacrifícios do Velho 
Testamento

Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a obra 
redentora de Cristo na cruz

Páscoa

“...no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro 
ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa (...) Guardem-
no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de 
Israel irá sacrificá-lo, ao pôr-do-sol. Passem, então, um pouco do 
sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas 
quais vocês comerão o animal.”

Ex 12.3-7



A ilustração dos sacrifícios do Velho 
Testamento

Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a obra 
redentora de Cristo na cruz

Ofertas levíticas

Ofertas de reconciliação, purificação, adoração e 
de expiação de pecados feitas no Tabernáculo e 
no Templo pelos sacerdotes.



Jesus na 
mensagem 

dos profetas
Isaías 53

Sacrifício 
voluntário, 
expiatório, 

substitutivo e 
eficiente.

Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele 
não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o 
desejássemos.

Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o 
sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o 
tínhamos em estima.

Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, 
contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.

Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos 
curados.

Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio 
caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.

Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado para o 
matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a 
sua boca.

Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele 
foi eliminado da terra dos viventes; por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.

Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse 
cometido qualquer violência nem houvesse qualquer mentira em sua boca.

Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da vida 
dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor 
prosperará em sua mão.

Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito; pelo seu conhecimento 
meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles.

Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, 
porquanto ele derramou sua vida até à morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele 
carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.



A obra de Cristo nos Evangelhos...

revela o 
cumprimento 

profético

• Jesus concretizou 
toda a profecia e os 
símbolos do Velho 
Testamento

emana o amor de 
Deus

• Jesus revelou em 
sua missão todo o 
amor de Deus para 
com o homem

executa a justiça de 
Deus

• Jesus executou a 
justiça de Deus 
morrendo em nosso 
lugar, num sacrifício 
perfeito e definitivo 
para nossa salvação



A obra de Cristo no livro de Atos

O trabalho da igreja repete permanentemente a 
obra de Cristo no mundo

• Manifestou a vontade de Deus (2.23; 3.18; 4.28)
• Exigiu sofrimento (2.22-23)
• Revelou a remissão de pecados (2.38; 3.19; 5.31)
• Consumou-se na ressurreição (2.24; 3.15; 4.10; 10.40)
• Apontou para o dia do julgamento (17.31)
• Evidenciou a salvação exclusiva (4.12; 26.22-23)



A obra de Cristo nas epístolas

As cartas apostólicas apresentam os ensinamentos decorrentes 
da obra de Cristo, com aplicações doutrinárias e práticas para 
a Igreja.

• O plano salvador de Jesus

• A liberdade da nova vida em Cristo

• Como viver na igreja, na família e na sociedade
• O futuro da igreja



Próxima Aula
02 de janeiro de 2022

A superioridade de Cristo

Seguindo os passos de Cristo


