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31. "Estão chegando os dias", declara o Senhor, "quando farei 
uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a 
comunidade de Judá". 

32. "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. 

33. "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. 

Nova Versão Internacional 



26. o mistério que esteve oculto durante 
épocas e gerações, mas que agora foi 
manifestado a seus santos. 

27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os 
gentios a gloriosa riqueza deste mistério, 
que é Cristo em vocês, a esperança da 
glória. 

Nova Versão Internacional 
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 A Bíblia perfaz um livro único, harmonioso e ordenado 

 Com um tema central: Jesus Cristo 
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 Exemplo de cumprimento das promessas 
o Aliança de Abraão estendida aos gentios 

• "Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. 
Então você será a minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos 
Exércitos me enviou a você.” Zacarias 2:11 

• Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou 
primeiro as boas novas a Abraão: "Por meio de você todas as nações 
serão abençoadas". Gálatas 3:8 



 Exemplo de cumprimento das promessas 
o A remoção do pecado pelo servo de Jeová 

• “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.” Isaías 53:11 

• “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 
Senhor Jesus Cristo” Romanos 5:1 



 Exemplo de cumprimento das promessas 
o A vitória sobre a morte 

• “Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo 
sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da 
tua presença, eterno prazer à tua direita.” 
Salmos 16:10,11 

• "Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi 
sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta 
e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus 
descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, 
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. 
Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato.” 
Atos 2:29-32 



 Exemplo de cumprimento das promessas 
o A plenitude do Espírito Santo 

• "E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos 
e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até 
sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias.” 
Joel 2:28,29 

• “Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: 
"Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes 
isto! Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês 
supõem. Ainda são nove horas da manhã! Pelo contrário, isto é o que foi predito 
pelo profeta Joel: ‘Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre 
todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, 
os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do 
meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão.” 
Atos 2:14-18 
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