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DEUS

1) Na Escritura
Dependemos da revelação

2) Atributos
Alguns são incomunicáveis

3) Decretos
Deus é soberano

4) Criador
Tudo (nós também) vem d’Ele

5) Providente 
Governa o mundo criado

7) Pacto
Condescendente

HOMEM

3) Decretos
Homem é responsável

4) Criado
Existência derivada

5) Dependente 
Da providência divina

6) Queda
Pecador caído

7) Pacto
Alvo da condescendência

8) Mediador
Carente de representante

9) Livre-arbítrio
Vontade comprometida



“CFW7§1. Tão grande é a distância entre Deus e a
criatura, que, embora as criaturas racionais lhe
devam obediência como ao seu Criador, nunca
poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e
recompensa, senão por alguma voluntária
condescendência da parte de Deus, a qual foi ele
servido significar por meio de um pacto. Ref. Jó
9:32-33; Sl. 113:5-6; At. 17:24-25; Lc. 17:10.



Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua
glória, acima dos céus. Quem
há semelhante ao SENHOR,
nosso Deus, cujo trono está
nas alturas, que se inclina
para ver o que se passa no
céu e sobre a terra?

Salmo 113. 4 – 6 

SINGULARIDADE, IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA 

Transcendência

Imanência

Singularidade



“CFW7§1. Tão grande é a distância entre Deus e a
criatura, que, embora as criaturas racionais lhe
devam obediência como ao seu Criador, nunca
poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e
recompensa, senão por alguma voluntária
condescendência da parte de Deus, a qual foi ele
servido significar por meio de um pacto. Ref. Jó
9:32-33; Sl. 113:5-6; At. 17:24-25; Lc. 17:10.



“Algo que precisa ser
entendido é que não
devemos localizar na
criatura a motivação do
amor de Deus. Deus não
ama as suas criaturas com
base em algo que vê
nelas, mas com base no
seu próprio amor.”

Razão da Esperança

Rev. Leandro Lima 



Tu és fiel Senhor;

Tu és fiel senhor;

Dia após dia, com bênçãos sem fim.

Tua mercê me sustenta e me guarda.

Tu és fiel Senhor, fiel a mim.

Tu és fiel Senhor;

Tu és fiel senhor;

Dia após dia, com bênçãos sem fim.

Tua mercê me sustenta e me guarda.

Tu és fiel Senhor, fiel assim.



2 Tm 2.11 Fiel é esta palavra: Se já morremos
com ele, também viveremos com ele; 12 se
perseveramos, também com ele reinaremos;
se o negamos, ele, por sua vez, nos negará;
13 se somos infiéis, ele permanece fiel, pois
de maneira nenhuma pode negar-se a si
mesmo.



“CFW7§1. Tão grande é a distância entre Deus e a
criatura, que, embora as criaturas racionais lhe
devam obediência como ao seu Criador, nunca
poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e
recompensa, senão por alguma voluntária
condescendência da parte de Deus, a qual foi ele
servido significar por meio de um pacto. Ref. Jó
9:32-33; Sl. 113:5-6; At. 17:24-25; Lc. 17:10.









“CFW7§2. O primeiro pacto feito com o
homem era um pacto de obras; nesse pacto
foi a vida prometida a Adão e nele à sua
posteridade, sob a condição de perfeita
obediência pessoal. Ref. Gl. 3:12; Rm. 5: 12-14
e 10:5; Gn. 2:17; Gl. 3: 10.



“A expressão ‘aliança de obras’ tem sido
aplicada ao relacionamento de Deus com o ser
humano antes da sua queda no pecado. Esse
relacionamento tem sido caracterizado como uma
aliança de ‘obras’, em um esforço para enfatizar o
período de prova de Adão. Se Adão tivesse
‘praticado as obras’ do modo apropriado, teria
recebido as bênçãos prometidas por Deus.”

Dr. Palmer Robertson
O Cristo dos Pactos



“CFW7§2. O primeiro pacto feito com o
homem era um pacto de obras; nesse pacto
foi a vida prometida a Adão e nele à sua
posteridade, sob a condição de perfeita
obediência pessoal. Ref. Gl. 3:12; Rm. 5: 12-14
e 10:5; Gn. 2:17; Gl. 3: 10.



“A obediência radical provê a chave da
bênção sob a aliança da criação. Se o homem
reconhecer cabalmente o senhorio do
Criador pela obediência à sua palavra,
puramente por amor à obediência,
experimentará a bênção final da aliança.”

Dr. Palmer Robertson
O Cristo dos Pactos



“CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



“CFW6§1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela
astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao
comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e
santo conselho, foi Deus servido permitir este
pecado deles, havendo determinado ordená-lo
para a sua própria glória. Gn. 3.13; II Co. 11.3;
Rm. 11.32 e 5.20-21.



“CFW6§2. Por este pecado eles decaíram da sua
retidão original e da comunhão com Deus, e
assim se tornaram mortos em pecado e
inteiramente corrompidos em todas as suas
faculdades e partes do corpo e da alma. Gn. 3.6-
8; Rm. 3.23; Gn. 2.17; Ef. 2.1-3; Rm. 5.12; Gn.
6.5; Jr. 17.9; Tt 1.15; Rm.3.10-18.



“CFW6§3. Sendo eles o tronco de toda a
humanidade, o delito dos seus pecados foi
imputado a seus filhos; e a mesma morte em
pecado, bem como a sua natureza corrompida,
foram transmitidas a toda a sua posteridade,
que deles procede por geração ordinária.
At. 17.26; Gn. 2.17; Rm. 5.17, 15-19; I Co. 15.21-
22,45, 49; Sl.51.5; Gn.5.3; Jo. 3.6.



“Ouvimos que a depravação dos pais de tal modo se
transmite aos filhos, que todos, sem qualquer exceção,
se fazem poluídos em sua concepção. Não se achará,
porém, o ponto de partida desta poluição, se, como à
fonte, não remontarmos ao primeiro genitor de todos.
Desse modo deve-se, por certo, sustentar que Adão não
foi apenas o progenitor, mas ainda como que a raiz da
natureza humana, e daí, na corrupção daquele, foi com
razão corrompido todo o gênero humano.”

Institutas de Calvino – Livro 2, pág. 21.



MANDATOS OBEDIÊNCIA DESOBEDIÊNCIA

CULTURAL Dominar sobre animais
Cultivar e guardar o jardim

Terra maldita
Cardos e abrolhos
Suor do rosto

SOCIAL Serem fecundos
Crescer e multiplicar

Dores do parto
Desejo sujeito ao marido

ESPIRITUAL Andar com Deus no jardim
Árvore com fruto proibido

Nudez percebida
Esconderam-se de Deus
Expulsos do jardim



“CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



Louis Berkhof

“Pode-se definir a aliança da graça como o acordo
feito, com base na graça, entre o Deus ofendido e o
pecador ofensor, porém eleito, no qual Deus promete a
salvação mediante a fé em Cristo, e o pecador a aceita
confiantemente, prometendo uma vida de fé e
obediência.”



“CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



BÊNÇÃO PERDIDA E
MALDIÇÃO APLICADA: ADÃO!

BÊNÇÃO RECUPERADA E 
MALDIÇÃO APLACADA: CRISTO!

Estava nu
Tive medo e me escondi

Cintas de folhas de figueira

Deus procura o homem
Deus faz roupas de pele

Maldita a terra
Maldita a serpente

O casal não é amaldiçoado!
Inimizade com a serpente

Certamente morrerás
Tornarás ao pó

O descendente da mulher
A mãe dos seres humanos: Eva!

Mandatos comprometidos Mandatos cumpridos



“Só a obediência radical pode prover
base para a restauração do homem culpado de
desobediência radical. Nisto se encontra a
significação do ultradrama encenado no
Getsêmani. Cristo, o segundo Adão, atracou-se
genuinamente com a exigência de obediência
radical.”

Dr. Palmer Robertson
O Cristo dos Pactos



“CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



“Além disso, onde ensina que todo o que é gerado da
carne é carne [Jo 3.6], o próprio Juiz celestial, Cristo,
proclama com sobeja clareza que todos nascem ímpios e
depravados, e por isso a todos está fechada a porta da
vida, até que sejam gerados de novo [Jo 3.6].”

Institutas de Calvino – Livro 2, pág. 22.



“CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



CFW3§3. Pelo decreto de Deus e para
manifestação da sua glória, alguns homens e
alguns anjos são predestinados para a vida
eterna (1Tm 5.21; At 13.48; Rm 8.29,30) e
outros preordenados para a morte eterna (Mt
25.41; Rm 9.22,23; Jd 4).



“CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



Filipenses 1.29: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o 
padecer por ele,

“O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de
vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um
homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu
próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso” (CFW, IX, 3).

2 Coríntios  4.3 – 4: ... o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.

II Timóteo  2.25 corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento para conhecerem plenamente a verdade

João 6.44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.

João 6.65 ... ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido.

I Coríntios 2.14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.

TULIP – Depravação Total
O homem tem livre-arbítrio? Pode escolher Deus?

Efésios 2.1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,



“CFW7§4. Este pacto da graça é frequentemente
apresentado nas Escrituras pelo nome de
Testamento, em referência à morte de Cristo, o
testador, e à perdurável herança, com tudo o que
lhe pertence, legada neste pacto. Ref. Hb. 9:15-17.



Hebreus 9.16 Porque, onde há testamento, é necessário que
intervenha a morte do testador; 17 pois um testamento só é
confirmado no caso de mortos; visto que de maneira nenhuma
tem força de lei enquanto vive o testador. 18 Pelo que nem a
primeira aliança foi sancionada sem sangue; 19 porque, havendo
Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo
o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã
tinta de escarlate, e hissopo e aspergiu não só o próprio livro,
como também sobre todo o povo, 20 dizendo: Este é o sangue da
aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. 21 Igualmente
também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios
do serviço sagrado. 22 Com efeito, quase todas as coisas,
segundo a lei, se purificam com sangue; e, sem derramamento de
sangue, não há remissão



Hebreus 9.16 Porque, onde há aliança, é necessário que
intervenha a morte daquele que ratifica a aliança; 17 pois uma
aliança só é confirmada no caso de mortos; visto que de maneira
nenhuma tem força de lei enquanto vive aquele que ratifica a
aliança. 18 Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem
sangue; 19 porque, havendo Moisés proclamado todos os
mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos
bezerros e dos bodes, com água, e lã tinta de escarlate, e hissopo
e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o
povo, 20 dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus
prescreveu para vós outros. 21 Igualmente também aspergiu com
sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. 22
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam
com sangue; e, sem derramamento de sangue, não há remissão



“CFW7§5. Este pacto no tempo da Lei não foi
administrado como no tempo do Evangelho. Sob a Lei foi
administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela
circuncisão, pelo cordeiro pascoal e outros tipos e
ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando, tudo,
Cristo que havia de vir; por aquele tempo essas coisas,
pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e
eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do
Messias prometido, por quem tinham plena remissão
dos pecados e a vida eterna: essa dispensarão chama-se
o Velho Testamento. Ref. II Co. 3:6-9; Rm. 6:7; Cl. 2:11-
12; I Co. 5:7 e 10:14; Hb.11:13; Jo. 8:36; Gl. 3:7-9, 14.



Tipos e símbolos:

Como Deus preparou o mundo para 
entender a obra de Jesus?



“As prefigurações simbólicas do Velho Testamento
continham, em figuras, todos os elementos da graça
realizada por Cristo no Novo Testamento, sendo
suficientes, como emuladoras da esperança no Messias da
promessa e geradoras da fé, um dom carismático.”

Rev. Onezio Figueiredo



Êxodo 28:2 

Farás vestes 

sagradas para 

Arão, teu 

irmão, para 

glória e 

ornamento. 



Êxodo 29.45 E habitarei no meio dos
filhos de Israel e serei o seu Deus. 46 E
saberão que eu sou o SENHOR, seu Deus,
que os tirou da terra do Egito, para
habitar no meio deles; eu sou o
SENHOR, seu Deus.





João 1.14 E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós, cheio de graça e de verdade, e
vimos a sua glória, glória como do unigênito
do Pai.





João 8.52 Disseram- lhe os judeus: Agora, estamos certos de que tens
demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: Se alguém
guardar a minha palavra, não provará a morte, eternamente. 53 És
maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas
morreram. Quem, pois, te fazes ser? 54 Respondeu Jesus: Se eu me
glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é; quem me glorifica é
meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. 55 Entretanto, vós não o
tendes conhecido; eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o
conheço, serei como vós: mentiroso; mas eu o conheço e guardo a sua
palavra. 56 Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e
regozijou-se. 57 Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens
cinquenta anos e viste Abraão? 58 Respondeu-lhes Jesus: Em verdade,
em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, EU SOU.



CFW8§6. Ainda que a obra da redenção não foi
realmente cumprida por Cristo senão depois da sua
encarnação; contudo a virtude, a eficácia e os benefícios
dela, em todas as épocas sucessivamente desde o
princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos
naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele
foi revelado e significado como a semente da mulher
que devia esmagar a cabeça da serpente, como o
cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o
mesmo ontem, hoje e para sempre.



“Várias passagens ensinam que Cristo realizou pelos
pecadores, num sentido mais elevado, o que se dizia que
os sacrifícios do Velho Testamento efetuavam por aqueles
que os ofereciam, e que Ele o fez de maneira semelhante (2
Co 5.21; Gl 3.13; 1 Jo 1.7). Ele é chamado “o Cordeiro de
Deus” (Jo 1.29), evidentemente em vista de Isaias 53 e do
cordeiro pascal, “Cordeiro sem defeito e sem macula” (1 Pe
1.19), e mesmo “nossa Páscoa”, ou “nosso Cordeiro
pascal”, que foi imolado por nós (1 Co 5.7). E porque os
sacrifícios mosaicos eram típicos, naturalmente lançam
alguma luz sobre a natureza do grande sacrifício expiatório
de Jesus Cristo.”

Louis Berkhof



“CFW7§5. Este pacto no tempo da Lei não foi
administrado como no tempo do Evangelho. Sob a Lei foi
administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela
circuncisão, pelo cordeiro pascoal e outros tipos e
ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando, tudo,
Cristo que havia de vir; por aquele tempo essas coisas,
pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e
eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do
Messias prometido, por quem tinham plena remissão
dos pecados e a vida eterna: essa dispensarão chama-se
o Velho Testamento. Ref. II Co. 3:6-9; Rm. 6:7; Cl. 2:11-
12; I Co. 5:7 e 10:14; Hb.11:13; Jo. 8:36; Gl. 3:7-9, 14.



“O Paráclito de Deus operou eficientemente no coração e
na mente do povo de Deus no Antigo Testamento para que
percebesse e entendesse os mistérios subjacentes nos
modelos da aliança, sinais tipológicos no velho concerto do
que aconteceria no novo; isto é, a remissão pelo sacrifício
de Cristo, antecipada nos protótipos pactuais. Sem a
atuação eficaz e necessária do Espírito Santo tais tipos não
passariam de simples figuras premonitórias, sem efeitos
concretos e práticos na vida, na crença e na fé salvadora
dos irmãos, que viveram antes do advento de Cristo, sob o
regime da antiga dispensação.”

Rev. Onezio Figueiredo



“CFW7§6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado
Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto
é dispensado são a pregação da palavra e a
administração dos sacramentos do batismo e da ceia do
Senhor; por estas ordenanças, posto que poucas em
número e administradas com maior simplicidade e
menor glória externa, o pacto é manifestado com maior
plenitude, evidência e eficácia espiritual, a todas as
nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o
Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça
diferentes em substância mas um e o mesmo sob várias
dispensações. Ref. Cl. 2:17; Mt. 28:19-2; I Co. 11:23-25;
Hb. 12:22-24; II Co. 3:9-11; Lc. 2:32; Ef. 2:15-19; Lc. 22:20;
Gl. 3:14-16; At. 15: l 1; Rm. 3:21-22, 30 e 4:16-17, e 23-
24; Hb. 1:1-2.



“Tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça
em nós pela pregação do evangelho, assim ele a mantém,
continua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler do Evangelho, pelo
meditar ele, pelas suas exortações, ameaças e promessas, e
pelo uso dos sacramentos.”

Canones de Dort - Artigo 14 - Incluído o uso de meios



“CFW7§ 6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado
Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto
é dispensado são a pregação da palavra e a
administração dos sacramentos do batismo e da ceia do
Senhor; por estas ordenanças, posto que poucas em
número e administradas com maior simplicidade e
menor glória externa, o pacto é manifestado com maior
plenitude, evidência e eficácia espiritual, a todas as
nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o
Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça
diferentes em substância mas um e o mesmo sob várias
dispensações. Ref. Cl. 2:17; Mt. 28:19-2; I Co. 11:23-25;
Hb. 12:22-24; II Co. 3:9-11; Lc. 2:32; Ef. 2:15-19; Lc. 22:20;
Gl. 3:14-16; At. 15: l 1; Rm. 3:21-22, 30 e 4:16-17, e 23-
24; Hb. 1:1-2.









“CFW7§ 6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado
Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto
é dispensado são a pregação da palavra e a
administração dos sacramentos do batismo e da ceia do
Senhor; por estas ordenanças, posto que poucas em
número e administradas com maior simplicidade e
menor glória externa, o pacto é manifestado com maior
plenitude, evidência e eficácia espiritual, a todas as
nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o
Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça
diferentes em substância mas um e o mesmo sob várias
dispensações. Ref. Cl. 2:17; Mt. 28:19-2; I Co. 11:23-25;
Hb. 12:22-24; II Co. 3:9-11; Lc. 2:32; Ef. 2:15-19; Lc. 22:20;
Gl. 3:14-16; At. 15: l 1; Rm. 3:21-22, 30 e 4:16-17, e 23-
24; Hb. 1:1-2.





















"O conceito das dispensações, sustentado pelos
dispensacionalistas, coloca sua perspectiva da história bíblica
em oposição ao ponto de vista sustentado pela teologia da
aliança“ (pág. 166).

"Devemos lembrar que as alianças são indicadores
escriturísticos explícitos das iniciativas divinas que estruturam
a história redentora. As dispensações, ao contrário,
representam imposições arbitrárias sobre a ordem bíblica. No
fim não é o desígnio humano, mas a iniciativa divina que
estrutura a Escritura" (pág. 185).

Dr. O. Palmer Robertson
O Cristo dos Pactos



“CFW7§ 6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado
Cristo, a substância,as ordenanças pelas quais este pacto
é dispensado são a pregação da palavra e a
administração dos sacramentos do batismo e da ceia do
Senhor; por estas ordenanças, posto que poucas em
número e administradas com maior simplicidade e
menor glória externa, o pacto é manifestado com maior
plenitude, evidência e eficácia espiritual, a todas as
nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o
Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça
diferentes em substância mas um e o mesmo sob várias
dispensações. Ref. Cl. 2:17; Mt. 28:19-2; I Co. 11:23-25;
Hb. 12:22-24; II Co. 3:9-11; Lc. 2:32; Ef. 2:15-19; Lc. 22:20;
Gl. 3:14-16; At. 15: l 1; Rm. 3:21-22, 30 e 4:16-17, e 23-
24; Hb. 1:1-2.



“Em qualquer caso, pode ser vista uma nítida linha
de continuidade na relação da antiga aliança com a nova.
Conquanto a nova aliança esteja em radical divergência
com a antiga, com respeito à sua eficácia em cumprir seu
objetivo, a essência das duas alianças, em termos de
intenção redentora , é idêntica”

Dr. O. Palmer Robertson



“A salvação é a salvação da aliança; a justificação, a adoção,
a regeneração e a santificação são as misericórdias da
aliança; a eleição foi a escolha que Deus fez dos futuros
membros da comunidade de sua aliança, a Igreja; o
batismo e a Ceia do Senhor, correspondendo à circuncisão
e à Páscoa, são ordenanças da aliança; a lei de Deus é a lei
da aliança, e sua observância é a expressão mais verdadeira
de gratidão pela aliança da graça e de lealdade ao nosso
Deus da aliança. Pactuar com Deus em resposta à sua
aliança conosco deve constituir um exercício devocional
regular para todos os crentes, seja na privacidade ou na
Mesa do Senhor. Uma compreensão da aliança da graça
guia-nos do começo ao fim e ajuda-nos a apreciar as
maravilhas do amor salvífico de Deus.”

J. I. Packer – Teo. Concisa págs. 82-83.


