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ALIANÇA 

Pr. Deivid Brito 

 

A origem da palavra aliança 

A raiz da palavra “aliança” é do Latim “alligare” e quer dizer ajuntar, ligar, unir, atar. 

 

O que quer dizer uma aliança 

Seguindo os ensinamentos bíblicos, uma aliança é um compromisso. (Gálatas 3:15) 

 

Alianças Bíblicas 

A Bíblia relata as principais alianças entre Deus e os homens: 

 

1. Aliança Edênica (Gênesis 1:18-30);  

2. Aliança Adâmica (Gên. 3.14-19);  

3. Aliança Noaica (Gên. 8: 21-9.17); 

4. Aliança Abraâmica (Gênesis 12:1-3) 

5. Aliança Mosaica (Êxodo 20-23); 

6. Aliança Davídica (2 Samuel 7:4-17) 

7. Aliança Palestina (Deuteronômio 30.1-10) 

8. Aliança Israelita (Jeremias 31:31-37) 

9. A Nova Aliança – Aliança Cristã (1 Coríntios 11:25) 

 

Alianças entre pessoas humanas 

Se estabelece a partir de um compromisso entre duas pessoas que cultivam o relacionamento para que não se 

acabe e repartem bens e valores como garantias do acordo. Davi e Jônatas são um excelente modelo. (1 

Samuel 18:3-4) 

 

Todos os artigos dados por Jônatas a Davi tinha um significado especial para a época: 

 

1. A capa: autoridade, riqueza, patrimônios; 

2. Armadura: proteção; 

3. Espada: poder, força; 

4. Cinto: dignidade e honra.  

 

Matrimônio como Aliança 

O casamento é uma aliança para toda a vida, um acordo matrimonial. (Malaquias 2:14) 

 

Uma aliança matrimonial é uma aliança com o criador. 

 

Compromissos assumidos no Matrimônio 

Um matrimônio segundo o modelo bíblico implica naturalmente e espiritualmente em promessas e termos de 

compromissos do tipo: amar, honrar, zelar, respeitar; na alegria ou na tristeza; implica em ser uma-só-carne; até 

que a morte separe; divide-se tudo inclusive os corpos físicos e o prazer. (1 Coríntios 7:4) 
 

A unidade do casal e a família gera vigor e segurança recíproca.  

 

Evidencias do respeito a Aliança Matrimonial 

1. A aliança matrimonial é um pacto de sangue que expressa na consumação do ato sexual; 

2. O amor, a honra, o zelo, o respeito mútuo, a posse do outro, o compartilhar;  

3. Os 4 tipos de amor: o contrato, a disposição de doar-se; o companheirismo e o sexo. 

4. Obediência aos mandamentos bíblicos respeitando a comparação bíblica do amor de Cristo pela Igreja. 

(Efésios 5:21-33). 
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O compromisso do Matrimônio é a morte da vida independente  

O casamento põe fim ao “EU” e vida ao “NÓS”. O cônjuge possui o compromisso de honrar a aliança e as 

promessas feitas nela, demonstrando o zelo pelo voto efetuado perante Deus. 

  

O Matrimonio cristão é uma Aliança à 3. (Eclesiastes 4:12) 
Deus estabeleceu o matrimônio no Jardim do Éden. E ordenou a aliança de uma-só-carne. (Gên. 2: 24) 
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