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Mosaicos #1 

Por que um Novo Testamento? 
Lucas 22:20 

	  
20	  Da	  mesma	  forma,	  depois	  da	  ceia,	  tomou	  o	  cálice,	  
dizendo:	  "Este	  cálice	  é	  a	  nova	  aliança	  no	  meu	  sangue,	  
derramado	  em	  favor	  de	  vocês.	  

	  
	  
I - O que é o Novo testamento 
	  
1.	  O	  Novo	  Testamento	  é	  uma	  nova	  aliança	  de	  Deus	  com	  os	  homens.	  
	  

Deus	  estabeleceu	  uma	  aliança	  com	  Israel,	  mas	  este	  não	  
compreendeu	  seu	  chamado.	  
	  
	   Saiu	  da	  rota	  no	  deserto	  
	   	  

Saiu	  da	  rota	  na	  terra	  prometida	  
	   	   No	  período	  dos	  juízes	  
	   	   No	  período	  da	  monarquia	  
	  

Por	  isso	  a	  palavra	  dura	  de	  Jeremias	  –	  Jr	  2:7 a 9 e 21	  
 

 

Saiu	  da	  rota	  quando	  perdeu	  a	  terra	  e	  foi	  deportado,	  em	  
cumprimento	  dessa	  e	  de	  outras	  denúncias	  dos	  profetas.	  

	  
2.	  Então	  Deus	  estabeleceu	  uma	  nova	  aliança	  com	  os	  homens,	  em	  Cristo	  
Jesus.	  
	  
2.1	  Não	  mais	  uma	  aliança	  baseada	  na	  lei	  -‐	  2	  Cor	  3:6	  
	  

a.	  Mas	  não	  pense	  que	  Deus	  quebrou	  a	  aliança	  com	  Israel.	  Ele	  
continua	  sendo	  o	  povo	  escolhido,	  conforme	  Rom	  11:	  1-‐6	  
	  
b.	  No	  entanto,	  Deus	  levantou	  a	  igreja	  com	  a	  missão	  de	  alcançar	  o	  
mundo	  por	  causa	  do	  chamado	  de	  Abraão:	  
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b.1-‐	  A	  Igreja	  tem	  a	  missão	  de	  alcançar	  o	  pobre	  

	  
b.2	  -‐	  A	  igreja	  tem	  a	  missão	  de	  ser	  um	  sinal	  do	  Reino	  de	  Deus.	  

	  
c.	  A	  igreja	  tem	  a	  missão	  de	  alcançar	  pessoas,	  para	  o	  bem	  delas.	  	  
	  

§ Alcançar	  é	  olhar	  onde	  a	  pessoa	  está	  e	  amá-‐la.	  
§ Alcançar	  é	  tornar-‐se	  um	  bom	  amigo.	  
§ Alcançar	  é	  ajudar	  a	  compreender	  seus	  dilemas.	  
§ Alcançar	  é	  mostrar	  que	  em	  Jesus	  ela	  terá	  sentido	  para	  

sua	  vida	  e	  anelos	  para	  suas	  angústias.	  
§ Alcançar	  é	  aproximar	  essa	  pessoa	  de	  Jesus	  para	  um	  

relacionamento	  primordial,	  essencial;	  para	  o	  encontro	  
ontológico.	  

	  
Essa	  palavra	  “ontológico”,	  aponta	  para	  a	  
essência	  do	  ser	  humano.	  Portanto,	  um	  encontro	  
ontológico	  significa:	  

O	  encontro	  com	  sua	  própria	  raiz.	  
O	  encontro	  com	  a	  origem	  de	  nosso	  ser.	  

	  

II – Por isso Deus nos chamou para o novo. O velho 
pacto não dava conta dessas realidades. 
	  
1.	  O	  que	  é	  o	  Novo	  testamento?	  
	  
1.1.	  É	  um	  Novo	  pacto	  a	  partir	  de	  um	  novo	  coração,	  e	  não	  de	  uma	  lei	  	  
	  	  	  	  	  externa	  -‐	  Ez	  36.26.	  
	  
1.2.	  Um	  novo	  testamento	  é	  um	  novo	  acordo	  que	  produz	  uma	  Nova	  vida,	  
Jo	  5.24;	  Gl	  2.20	  
	  
1.3.	  Um	  novo	  testamento	  pressupõe	  um	  Novo	  caminho	  de	  
	  	  	  	  	  relacionamento	  com	  Deus:	  

Antes,	  era	  o	  ritual.	  Agora	  é	  a	  proximidade,	  Hb	  10:20-‐23	  
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II  – Precisamos compreender este “novo” da parte 
de Deus, em termos de uma jornada de 
desenvolvimento espiritual, que contém todos os 
aspectos de nossa vida 
	  
1.	  Quando	  abraçamos	  a	  fé	  cristã	  iniciamos	  uma	  jornada	  de	  crescimento	  
espiritual.	  
	  
Quando	  digo	  crescimento	  espiritual	  estou	  resumindo	  toda	  a	  espécie	  de	  
crescimento,	  com	  exceção	  do	  físico.	  Isso	  porque,	  quando	  nos	  
desenvolvemos	  espiritualmente	  todas	  as	  outras	  áreas	  estão	  livres	  para	  
crescer	  também.	  
	  
Paulo	  descreve	  a	  fé	  como	  uma	  jornada	  que	  traz	  diferencial	  à	  nossa	  vida:	  a	  
maturidade	  
	  
1-‐ Este	  é	  o	  tempo	  de	  anelar	  nosso	  desenvolvimento	  em	  Cristo	  	  	  1ªCor	  

13.11	  
	  

O	  desafio	  de	  amadurecer	  consiste	  em	  descobrir	  como	  cooperar	  com	  o	  
todo	  e	  fazer	  com	  que	  sua	  estada	  nesta	  terra	  dignifique	  a	  vida	  
	  
1.1	  Como	  isso	  pode	  ser	  realidade	  em	  nossa	  vida?	  
	  

a-‐	  Faça	  boas	  escolhas	  de	  valores	  	  -‐	  1ª	  Cor	  14.20	  
	   	  

O	  entendimento	  é	  a	  capacidade	  de	  compreender	  as	  coisas	  por	  
todos	  os	  ângulos	  e	  não	  somente	  no	  aspecto	  apaixonado	  das	  
emoções;	  é	  a	  capacidade	  de	  compreendermos	  pelo	  prisma	  de	  Deus	  

	  
	  b	  -‐	  Persiga	  o	  ideal	  cristão	  	  -‐	  Fp	  4:8	  
	  
	  c	  –	  Busque	  aprofundamento	  –	  Hb	  5.14	  

	  
III - Conclusão: Precisamos buscar VIVER o 
evangelho e não SABER o evangelho 
	  
1. Um Cristianismo Cognitivo -  
 



 4 

Cristianismo não é uma proposta de um novo saber, mas de uma nova vivencia 
de vida. 
 
1.1 O verdadeiro aprendizado se dá na vivencia 
 

a.	  Isto	  significa	  que	  não	  basta	  é	  saber	  sobre	  Deus.	  Preciso	  caminhar	  
com	  Ele.	  

	  
b.	  Não	  basta	  saber	  que	  Deus	  é	  onipotente,	  misericordioso,	  sábio,	  
socorro	  bem	  presente,	  benigno...	  preciso	  conhecê-‐lo	  nestas	  
dimensões	  

	  
i.	  Precisamos	  desenvolver	  uma	  caminhada	  com	  Deus,	  se	  
desejamos	  amizade	  com	  Ele.	  
	  

-‐	  	  Devemos	  portanto	  aprender	  a	  andar	  nele	  –	  Col	  2.6-‐7	  
	  

-‐	  Ninguém	  que	  deseja	  aproximar-‐se	  de	  alguém	  o	  faz	  
ficando	  distante	  

	  
	  
1.2	  -‐	  A	  vida	  é	  um	  constante	  reavaliar	  de	  valores	  -‐	  Rm	  12.9b	  
	  
1.3	  -‐	  A	  vida	  é	  um	  processo	  contínuo	  e	  não	  estagnável	  
	  

Busque	  sempre	  crescer	  ela,	  nunca	  permitindo	  que	  o	  urgente	  tome	  o	  
lugar	  do	  importante	  

	  
1.4	  -‐	  Crescemos	  na	  medida	  em	  que	  nos	  aprofundamos	  em	  Deus	  
	   a.	  Conhecendo	  seu	  caráter	  
	   b.	  Conhecendo	  sua	  vontade	  
	   c.	  Conhecendo	  seus	  sentimentos	  e	  importando-‐se	  com	  eles.	  

• Na	  Palavra	  
• Na	  oração	  

	  
	  
 


