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ACORDO OU ALIANÇA 

Amós 3.3 
SENTIR 
Segundo o dicionário, a palavra “acordo” significa entrar em 
concordância; convencionar algo com um outro alguém; ou uma 
harmonia de pensamentos. Quando o acordo toma uma figura 
legalmente formal, ele passa a se chamar de contrato. 
 
Pessoas civilizadas andam em acordo (Amós 3.3). Aliás, as sociedades 
são formadas em uma série de acordos (morais, legais, etc) que 
colaboram para a manutenção da paz comunitária e para o 
desenvolvimento de cada pessoa. 
 
Se uma das partes não cumprir com o convencionado, o acordo é 
quebrado. Você já passou por alguma situação assim na sua vida? Já 
teve de quebrar ou quebraram algum contrato com você? 
 
APRENDER 
 
Ao longo da Bíblia podemos conhecer o caráter de Deus e sua forma de 
se relacionar conosco. Ele não faz acordos, Ele se move por alianças. 
 
Veja por exemplo que, após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com 
a humanidade (Gn.9.11-13), e define um sinal específico como marca: o 
arco-íris. A mesma coisa acontece no Novo Testamento, conhecido 
como “A NOVA ALIANÇA”, e que também tem um sinal específico como 
marca: a Cruz do Calvário. 
 
Da mesma forma, os filhos de Deus, imitando este Pai de amor, 
estabelecem alianças. Não há lugar para privilégios pessoais e egoístas 
nos relacionamentos de quem declara: quem ama, anda junto. Pois o que 
nos torna um só corpo, é aquele que estabelece a aliança: o próprio 
Deus. 

REFLETIR 
 
Uma aliança depende de desempenho? 
 
Quando declaramos “quem ama, anda junto”, o fazemos porque existe 
um acordo entre nós? Há possibilidade de deixar de viver essa 
realidade? 
 
Se a aliança é forjada em alguém que é eterno, que características tem 
essa aliança? Alguma coisa pode destruí-la? 
 
O que é ser igreja para você? Será que a aliança nos faz superar 
qualquer tipo de desacordo? 
 
APLICAR 
 
Será que somos pessoas que precisam ver para crer? Então vejamos o 
que o Senhor está fazendo entre nós. Ele toma pessoas tão diferentes, 
inimigas umas das outras e do próprio Deus, as redime com o sangue do 
Filho, as reconcilia com Ele e umas com as outras, para que andem 
juntas exibindo ao mundo o milagre do Reino dos Céus se manifestando 
na Terra. 
 
Ser igreja é um milagre. A igreja é a marca visível de uma aliança que 
mostra ao mundo que o próprio Deus transforma pessoas que se 
relacionavam dependendo do desempenho de uns com os outros, para 
andarem em aliança incondicional e indestrutível de um amor forjado no 
coração fiel do nosso Pai. 
AVISOS 
 

ENCONTRO HOMENS DE HONRA 
Sexta-feira 25/03 – 20h 

 
Participação Especial: Pr. Carlos Alberto Bezerra 
 
Tema: Identidade Masculina 
 

Mobilize os homens de sua célula, seus filhos e familiares.  
 


