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As Implicações de Uma Aliança 
 

Êxodo 19:5  

 
Introdução: o nosso Deus é um Deus de aliança. Na aliança está o compromisso de Deus 
com aqueles que se aproximam dele. Tudo o que Ele faz é por meio de alianças. Em toda a 
história, desde o primeiro homem, vemos um Deus disposto a assumir compromissos, e esse 
propósito divino culmina com a maior de todas as alianças, aquela que foi celebrada no sangue 
de Jesus (1 Co 11:25).  

 
Para que sejamos bem sucedidos em nossa vida espiritual, precisamos entender esse princípio 
e as suas implicações. Em Êxodo 19:5, Deus fala a Israel que se eles ouvissem a sua voz e 
guardassem a sua aliança, então eles seriam a sua propriedade peculiar. Isso nos mostra que, 
obviamente, a aliança envolve duas partes e ambas devem estar dispostas a guardarem a 
aliança firmada entre elas. 

 
Portanto, aliança é um princípio espiritual que nos abençoa e da mesma forma como devemos 
firmar uma aliança com Deus, devemos também celebrar alianças entre nós, os filhos de Deus. 
No estudo dessa semana, veremos três aspectos de uma verdadeira aliança, que 
correspondem a obrigações, mas, ao mesmo tempo, são aspectos que beneficiam aqueles que 
andam em aliança. 

 
1. Aliança nos leva à cumplicidade – o primeiro aspecto de uma aliança, diz respeito à 

abertura da nossa alma. Quem anda em aliança aprende a compartilhar a própria vida. A 
aliança quebra o isolamento, faz com que as pessoas se aproximem e busquem apoio umas 
nas outras.  Quem tem aliança, tem com quem conversar e abrir o coração, porque a aliança 
nos leva a cumplicidade e a cumplicidade nos fortalece e produz resultados prósperos e 
benéficos. 

 
A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que “o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se 
contra a verdadeira sabedoria”. Em outras palavras, podemos dizer que não é sábio andar 
sozinho. Os que andam em aliança podem compartilhar os seus sonhos, as metas que têm, 
podem compartilhar as suas inseguranças, até mesmo os seus fracassos sem ter medo de ser 
recriminado, pois sabem que encontrarão apoio para poder vencer as suas limitações.  

 
2. Aliança nos leva às guerras – em segundo lugar, quem anda em aliança tem que 

aprender a conviver com as guerras. A aliança não é somente para os tempos de paz e de 
festa. Aliança também tem esse sentido de proteção, de socorro, de cobertura, de lutarmos 
uns pelos outros. Eclesiastes 4:12 ensina que a aliança faz com que sejamos fortalecidos na 
hora da guerra. Veja o que diz esse texto: “Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe 
resistirão; o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade”.  

 
O povo de Deus é um verdadeiro exército, levantado por Ele para encher a Terra do 
conhecimento do Senhor. Nessa missão, enfrentamos muitas batalhas, mas não estamos 
sozinhos. Além de contarmos com a presença do Senhor todos os dias (Mt 28:20), contamos 
também com a ajuda e cooperação daqueles que estão aliançados conosco. Por isso, não 
tememos o poder do adversário, pois não estamos sozinhos e, certamente, venceremos. 
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3. Aliança nos leva a guardar princípios – em terceiro lugar, devemos entender que a 
aliança é regida por princípios, e eles devem ser observados e guardados. Vejamos, então, 
dois princípios que devem ser guardados: 

 
a) Honrar a liderança – a aliança nos leva a honrar a liderança. Honrar é o mesmo que 

estimar, acatar, respeitar. Quando damos crédito àqueles que estão nos liderando 
dentro de uma aliança, na verdade estamos honrando a nossa liderança. Nesse sentido, 
honrar é o mesmo que levar em consideração os que nos lideram. Por exemplo, quando 
estamos diante de uma decisão importante e consultamos a nossa liderança, dessa 
forma estamos dando honra a ela. Em outras palavras, estamos dizendo que ela é digna 
de participar de um momento importante da nossa vida. 

 
b) Obedecer – veja o que diz o escritor de Hebreus: “Obedecei aos vossos guias, e sede 

submissos para com eles; pois velam por vossas almas, como quem devem prestar 
contas, para que façam isso com alegria e não gemendo; porque isso não aproveita a vós 
outros” (Hb 13:17). A obediência é princípio fundamental dentro da aliança, porque, na 
verdade, todas as vezes que desobedecemos, estamos quebrando a aliança.  

 
Quando se fala em obediência, temos uma imagem negativa em nossa mente, como que se 
alguém fosse o nosso dono e quisesse nos monitorar. Entretanto, nesse texto de Hebreus, a 
liderança (os guias) é colocada numa situação de responsabilidade (aqueles que prestarão 
contas). Assim sendo, Deus levanta liderança com quem devemos ter aliança, a fim de que 
sejamos instruídos e orientados, e, por isso, obediência e submissão são elementos 
indispensáveis. 


