TTITULO:
Texto: Gn 15: 1-21.
INTRODUÇÃO:
***Abraão tinha 75 anos quando foi chamado por Deus prá essa grande aventura. A
promessa era de que ele ganharia uma terra e seria pai de uma grande nação. E, até
este ponto ele já havia feito uma grande peregrinação. Saiu de Ur dos Caldes, veio
para a Terra de Canaã. Por causa do fome, desceu ao Egito. Do Egito, viveu um tempo
no deserto de Negev, subiu para Betel, onde já tinha estado antes. Ali Ló se separa
dele. E agora?
*** Abrão continuava crendo, mas penso que ele já estava no limite. Onde estava
afinal essa terra? Onde estava esse descendente?
**Então, acontece esse episódio e Deus finalmente firma e confirma o seu chamado,
de uma maneira tão forte que marcaria definitivamente a sua vida.
***Nos pactos antigos, esse ritual não era desconhecido. As partes que entrava, em
aliança dispunham assim os sacrifícios e ambos passariam no meio delas. Aqui Deus
passa sozinho no meio do sacrifício, para que Abrão pudesse a partir de então,
simplesmente confiar!
**Nunca mais Abraão duvidaria, nem diante da possiblidade de sacrificar seu próprio
filho.
***JESUS fez o mesmo. Na ceia, ele reparte o pão, o distribui aos discípulos, mas na
hora da cruz, ele foi sozinho.
***E os discípulos, depois que compreenderam o que Jesus havia feito, também
nunca mais se acovardariam.
***Nós fomos salvos por causa dessas duas alianças, onde Deus empenhou se
empenhou definitivamente.
***Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus pediu sacrifícios, pois sacrifícios
significam o empenho da própria vida.
***Quando Jesus sacrificou-se por nós, ele de fato empenhou a própria vida e agora
carrega em si mesmo, eternamente, as mascas dessa aliança. Essa aliança nunca será
desfeita. ***Essa é a nossa confiança!
***As alianças, empenham a vida!
I - Por que as alianças precisam ter este peso?

** Por que nós somos por natureza infiéis. Incrível, mas parece que se não nos
comprometemos de maneira drástica, não conseguimos perseverar em nossos
propósitos.
**Por isso, todas as coisas boas e duradouras entre os seres humanos, precisam ser
firmadas em alianças.
***Deus por si mesmo não precisaria se comprometer em alianças, por que Ele é fiel,
porém Ele o faz, por nós, por conhecer a nossa infidelidade. Assim, através da Sua
fidelidade, nós temos como nos inspirar, e perseverar.
***Romanos 5:8 = Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores.
** Ele não esperou que consumássemos a nossa fidelidade. Ele fez antes e pagou
antecipadamente o seu custo.
TRANSIÇÃO: Dessa perspectiva, que compreendemos o que é a conversão!
1º) A conversão empenha nossa vida em uma aliança com Cristo:
-Lucas 9:23 = Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a
dia tome a sua cruz e siga-me.
-2 Coríntios 5:15 = E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para
si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
-Gálatas 2:20 = logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver
que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim.
***Quem fez uma aliança com Cristo, já não é mais dono de si mesmo!!!
2º) A conversão nos leva obrigatoriamente a uma aliança com o seu corpo:
- 1 Coríntios 12:13 = “Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um
corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado
beber de um só Espírito.”
-Efésios 4:15-16 = “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo
auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu
próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.”
***O amor não se sustenta somente com sentimentos; o amor somente se sustenta
com base nas alianças.
3º) A conversão nos leva obrigatoriamente a uma aliança com o projeto de Deus:
Mateus 28:18-20 = “Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me
foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a

guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os
dias até à consumação do século.”
**Percebem como Jesus enfatiza o seu compromisso nessa aliança? Eu estarei
convosco!
**MAS HOJE, vivemos num tempo de quebra de alianças e essa é a grande marca da
apostaria (2 Tes. 2:1-6)
***Hoje alianças são quebradas por qualquer motivo e muitas vezes sem motivo
algum e esse espírito está visivelmente nas Igrejas. Está entre nós!

O que devemos fazer?
Precisamos resistir. Nós, precisamos continuar sendo o povo da aliança.
Não podemos abrir mão daquilo que é essencial!
**Precisamos considerar que ninguém é salvo sem se submeter uma aliança e
ninguém será salvo se quebrar a sua aliança com Cristo, com a Igreja e com o
propósito de Deus de salvar o mundo.
** Se você , você tem que corresponder a esse triplo aspecto da sua aliança: Com
Cristo, com a Igreja, com o Propósito de Deus em relação ao mundo. É ponto final!
**Aliança tem um custo?
Sim, a sua vida não será a mesma, mas há promessas e é por elas que você deve
viver!
**A exemplo de Abraão, e a exemplo dos heróis da fé - (Hb. 11:32-40), a aliança nos
dá acesso a promessas grandiosas que vão muito além dos nossos poucos dias
aqui.
**Assim como Abraão e Sara, nós fomos chamados para abençoar gerações e ser pais
e mães de gerações abençoadas.
**Não tenhamos uma vida egoísta centrada somente em nós mesmos; não tenhamos
um relacionamento com Deus pensando unicamente em bênçãos terrenas. Há algo
muito mais grandioso que está na mente de Deus, neste mundo e na eternidade,
do que simplesmente o nosso bem estar.
**Vamos considerar a dimensão da aliança que fizemos com Jesus e, se temos um
pequeno custo a pagar, vamos considerar ainda outro fato extraordinário, que até
mesmo para cumprirmos nossa parte, Deus nos provê, colocando em nós o Seu
Espírito. Aleluia!!!
Pr. Armando. (30-10-2016)

