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ALIMENTANDO O REBANHO (10.03.2019) 

TEMA: Uma nova aliança 

Texto:  II Coríntios 3:6    

      “Ele nos capacitou para sermos Ministros de 
uma nova Aliança”. 

       Na Bíblia uma aliança é um pacto, um  acordo solene 
entre duas pessoas. É um   contrato sagrado. Cumprir 
sua parte é uma questão de honra. 

A Bíblia fala sobre muitas alianças: 

1. ALIANÇA COM DEUS 

    Quantas pessoas vivendo uma vida dissoluta, sem se 
importar com as alianças que têm com pessoas 
importantes em suas vidas. Vivem como verdadeiros 
adoradores de si mesmos. São tão egoístas, que não 
pensam até mesmo, na maior aliança que uma pessoa 



pode ter: A ALIANÇA COM DEUS! Quando somos 
escolhidos por Deus e aceitamos sua aliança em nossas 
vidas, nos tornamos propriedade exclusiva Dele: “Mas 
vòs sois a geração eleita, o sacerdòcio real, a 
nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis 
as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz;” (I Pe. 2:9). A Sua 
Aliança teve o preço de Sangue. Não foi uma dor 
qualquer, foi a maior dor que um homem na terra já 
pôde suportar. 

 

2. ALIANÇAS ENTRE AMIGOS  

   Elias ao passar pelo campo lançou a sua capa sobre 
Eliseu, ele deixando Tudo o seguiu, eles cultivaram 
muito além de uma amizade eles tinham uma aliança. 
Eliseu guardou sua aliança com Elias de tal forma que 
recebeu um move sobrenatural, uma unção  dobrada 
sobre a sua vida.  E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, 
porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: 
Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E 
assim foram a Betel. (II Rs. 2:2). 

3. O PODER DE UMA ALIANÇA 

   Uma Aliança produz cobertura, cuidado, proteção.  

   As alianças nos aproximam das metas, do alvo a ser 
alcançado. A Bíblia diz que “o cordão de três dobras é 

mais difícil de arrebentar” e que “é melhor serem dois do 
que um”. Deus criou o princípio da aliança. Isso é uma 
estratégia tremenda! Pois quando um está fraco o outro 
ergue o braço e o levanta e assim conseguiremos ir até o 
fim para receber a coroa da vida.  

CONCLUSÃO: 

   E você? Tem sido fiel às alianças que Deus permitiu 
existirem em sua vida? Sua família, esposo, esposa, 
filhos, sua igreja, células, cultos, dízimos, ofertas, serviço 
para o Reino de Deus. 

   Somos uma geração que fomos chamados a viver em 
aliança com Deus com nossos amigos e desfrutar o poder 
desta aliança que gera cobertura, cuidado e proteção. 


