Licao # 4 - O segundo e terceiro pacto

"Adoçao, Juramento e Pacto"
Estudo da seguranca da salvaçao

Texto Chave:
"Como esta escrito: Que por pai de muitas nacoes te
constitui perante aquele no qual creo, a saber Deus, o qual
vivifica os mortos, e chama as coisas que nao sao como se ja
fossem... pelo qual tambem lhe fui atribuido a
justica." Romanos 4:17, 22

"Porque nao recebeste o espirito de
escravidao para esta outra vez com
medo; mas recebestes o espirito de
adocao de filhos pelo qual clamamos,
Abba, Padre."
Romanos 8:16

1. O segundo pacto
Este pacto fui feito com Abaao de acordo com Genesis 15:518. " E o levou fora e o disse: Olha agora os ceus, e conta as
estrelas se as pode contar. E lhe disse assim sera tua
descendencia. E creeo a Deus, e le fui contado pela justica.
" Em aquele dia Deus fez um pacto com Abraao..."
O sinal do pacto com Abraao
Este e meu pacto, que guardareis entre me e vos e tua
semente depois de ti: Sera circunscisado todo varao de tre
vos. Circundiarei, pois, a carne de vosso prepucio, e sera
pelo sinal do pacto entre me e vos." Genesis 17:10-11

"Porque quando Deus fez a promessa
a Abraao, como nao podendo jurar
por outro maior, jurou por si mesmo,
dizendo: Certamente, te abencoarei
abencoando, e
multiplicando te multiplicarei."
Hebreus 5:13, 14.

"Dizendo, "Novo pacto", deu por velho
o primeiro; e o que e dado por velho e
se envelhece, perto esta de
acabar." Heb. 8:13

2. O terceiro pacto
"E ele os anuncio seu pacto, ele qual mandou colocar por obra. Os dez mandamentos, e os escreveu
em duas tabuas de pedra" Deut. 4:13. Este pacto foi feito com o povo de Israel. Como os anteriores
teriam a promessa, condicoes e senal. Estes versos dao os detalhes de este pacto feito com o povo
de Israel quando Deus o sacou da terra do Egito:
▪ Deuteronomio 9:9-11
▪ Exodo 19:17
▪ Exodo 31:13-18
a. O sinal do pacto com Israel
A Biblia e bem clara ao dizermo que o sabado era o sinal do pacto feito com israel, devemos notar que
este pacto nao foi feito com Abraao ou os patriarca anteriores senao diretamente com seu povo
hebreu. " E tu falaras aos filhos de israel dizendo: Em verdade vos grardareis dias de repouso; porque
e sinal entre me e vos por vossa geracao, para que saibais que eu sou Deus que os santifico."Exodo
1

31:13. Notamos que varias vezes menciona o antigo testamento que o sinal deste pacto com os
hebreus era o sabado.
b. A razao do terceiro pacto
"Entao, para que serve a lei? Foi acrescentada a causa das transgressoes, ate que viesse a semente a
quem foi feita a promessa; e foi ordenada por meio de anjos na mao de um mediador." Galatas 3:19.
Paulo acrescenta em I Timoteo 1:19 " que a lei foi dada para os pecadores. "Os filhos de Deus no
novo pacto sao guiados pela lei do Espirito Santo de acordo a Romanos 8:1. Uma vida regida pela lei
de pedra se chama "nomismo". Um pouco atras esclarece mas nitidamente o estabelecimento da lei a
fim de que o pecado se fizera mais patente na mente dos pecadores: "Pois a lei se introduziu para que
o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou sobre abundou a graca." Romanos 5:20.
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