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Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição No. 1: 
Entrando na “Nova Aliança” 

 
Sabemos claramente através de Gn 17 que a circuncisão era um sinal da antiga aliança. Era 
um sinal para mostrar a cada geração de israelitas que o Messias prometido viria da 
semente de Abraão, pela fidelidade de Abraão a Yahweh. Não seria possível chegar ao 
Messias, a não ser pela semente de Abraão, e ele não disse de sementes como de muitas 
sementes, mas a semente, como sendo uma, a semente de Yahshua, através tão somente de 
Isaque (Gn 17:21, Gl 3:16). 
 
A circuncisão tinha um propósito duplo. Um era, como explicado acima, de servir como 
sinal da aliança para mostrar que a linha sanguínea do Messias viria por Abraão através de 
Isaque. Em segundo lugar, era uma lei de Yahweh de pureza e impureza, para todos os 
bebês homens com 8 dias de idade (Lv 12:3). 
 
Uma aliança é um voto solene ou um contrato feito entre duas partes. Em um contrato de 
aliança antigo, ambas as partes que estavam estabelecendo uma relação de aliança tinham 
que cumprir uma obrigação. Em qualquer cerimônia antiga para se firmar uma aliança, 9 
passos eram necessários para que ela fosse ratificada. O terceiro passo do processo para 
estabelecer-se uma aliança era de partir um animal ao meio e caminhar pelos pedaços 
fazendo o traçado de um 8, o acordo sendo finalizado com as partes uma de frente para a 
outra. Abraão nunca chegou a ratificar a aliança com Yahweh caminhando através dos 
pedaços partidos do animal na forma de um oito, e depois ficando frente a frente com o seu 
parceiro de aliança e fazendo o juramento. Foram um forno de fumaça e uma tocha de fogo 
(Yahweh & Yahshua) que caminharam pelos pedaços, mostrando assim que Abraão 
percebeu como homem que ele não poderia ser 100% fiel e manter a aliança com Yahweh. 
Ele confiou no forno de fumaça e na tocha de fogo (Yahweh e Yahshua) para fazer o que ele 
jamais poderia, exatamente como fez Yahweh quando Abraão estava prestes a sacrificar 
Isaque e Yahweh interviu. 
 
Gn 15:10 E trouxe-lhe todos estes para Ele, e partiu-os pelo meio, e pôs cada 
parte em frente a outra; mas a ave não partiu.  
Gn 15:2 E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um 
espanto de grande escuridão estava caindo sobre ele! 
Gn 15:17 E sucedeu que, o sol se pôs e houve escuridão. E eis um forno de 
fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por cima daquelas metades!  
 
Israel não seguiu o exemplo de Abraão. Devido à ganância de receberem as bênçãos, eles 
fizeram uma aliança com Yahweh, mesmo após Josué tê-los aconselhado o contrário, 
porque assim o fazendo, ao pecarem, não haveria como eles serem perdoados. 
 
Js 24:14 Agora, pois, temei a YAHWEH, e servi-O com sinceridade e com 
verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Além do Rio e 
no Egito, e servi a YHWH.  
Js 24:15 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a YAHWEH, 
escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que 
estavam Além do Rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; 
porém eu e a minha casa serviremos a YHWH.  
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Js 24:16 Então respondeu o povo, e disse: Nunca nos aconteça que deixemos a 
YAHWEH para servirmos a outros deuses. 
Js 24:17 Porque YAHWEH é o nosso Elohim; Ele é o que nos fez subir, a nós e a 
nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes 
grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que 
andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. 
Js 24:18 E o YAHWEH expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao 
amorreu, morador da terra; também nós serviremos a YAHWEH, porquanto 
Eles são um santo Elohim.  
Js 24:19 Então Josué disse ao povo: Não podereis servir a YAHWEH, 
porquanto Eles são um santo Elohim, é um El zeloso, que não perdoará as 
vossa transgressões nem os vossos pecados.  
Js 24:20 Se deixardes a YAHWEH, e servirdes a deuses estranhos, então Ele 
se afastará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem.  
Js 24:21 Então disse o povo a Josué: Não, antes a YAHWEH serviremos. 
Js 24:22 E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que 
escolhestes a YHWH, para O servir (pois eles disseram: Somos testemunhas. )  
Js 24:23 Deitai, pois, agora, fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, 
e inclinai o vosso coração a YAHWEH o Elohim de Israel.  
Js 24:24 E disse o povo a Josué: Serviremos a YAHWEH, o nosso Elohim, e 
obedeceremos à Sua voz.  
Js 24:25 Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por 
estatuto e direito em Siquém.  
Js 24:26 E Josué escreveu estas palavras no livro da Torá de Elohim, e tomou 
uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao 
santuário de Elohim.  
Js 24:27 E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por 
testemunho, pois ela ouviu todas as palavras, que YAHWEH nos tem falado; e 
também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Elohim.  
 
Este foi o grande problema com a antiga aliança. De baixo desta aliança onde a fé foi 
rejeitada e a ganância por ganho material almejada, quando eles pecavam, ficavam sós. Já 
que era uma aliança baseada exclusivamente em bênçãos e maldições para as obras da 
carne, não houve lugar naquela aliança para o perdão dos Pecados. Mesmo no Dia da 
Expiação, os pecados eram somente cobertos, eles nunca eram removidos, ou então porque 
motivo o alto sacerdote haveria de ir ano após ano oferecer sacrifícios pelos mesmos 
pecados? E mesmo no dia de Yom Kippur, na antiga aliança, não há nenhuma maneira de se 
obter o perdão pelo pecado da idolatria, adultério, blasfêmia ou assassinato. Estes crimes 
hediondos traziam consigo automaticamente a pena de morte. 
 
E o que o Messias fez quando veio para magnificar a Torá (lei)? Ele mostrou que para 
Yahweh o pecado começa na mente e que se mesmo em pensamento temos ódio em relação 
a um irmão, nós já o assassinamos, se mesmo em pensamento nós desejamos uma mulher, 
então nós já cometemos adultério. Então de modo algum a Torá foi eliminada, o que o 
Messias veio fazer é nos mostrar que debaixo da antiga aliança somos todos passíveis de 
morte. Israel assinou e ratificou esta aliança no Monte Sinai e todo israelita através da linha 
sanguínea de Abraão (você se lembra do sinal da circuncisão?) também tinha este código de 
dívida (Cl 2:14 - um termo em grego que significa reconhecimento escrito a mão de que foi 
depositado ou emprestado dinheiro a seu favor, a ser restituído no prazo designado) escrito 
sobre suas cabeças.  
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Na antiga aliança não havia nenhuma maneira de anular esta pena de morte, então faria 
Yahweh com que toda a casa de Israel perecesse? YAHWEH JAMAIS O PERMITIRIA! Não, 
ele apenas trouxe uma esperança melhor. A NOVA ALIANÇA! 
 
Jr 31:31 Eis que dias vêm, diz YAHWEH, em que farei uma aliança nova com a 
casa de Israel e com a casa de Judá.   
Jr 31:32 Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei 
pela mão, para os tirar da terra do Egito; (porque eles invalidaram a Minha 
aliança apesar de eu os haver desposado, diz YAHWEH). 
Jr 31:33 Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles 
dias, diz YAHWEH: Porei a Minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu 
coração; e eu serei o seu Elohim e eles serão o Meu povo.  
 
De forma bem clara, não se tratava aqui da Antiga Aliança, e sim de uma nova. 
 
Hb 8:7 Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de 
maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda.  
Hb 8:8 E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vêm dias, diz Yahweh, e 
firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, 
 
O problema com a primeira aliança não foi a lei (Torá), mas o povo. Por causa dos desejos 
carnais e da falta de confiança em Yahweh, eles não puderam fazer com que ele fizesse o 
sacrifício adequado para que os seus pecados fossem perdoados. Este ainda é o caso hoje, 
que o nosso irmão Judá, por causa do orgulho, continua se recusando a ver que ele é um 
pecador inútil na carne e precisa da salvação a vir tão somente de Yahweh. Mas ele teve que 
retirar, ou melhor, cumprir, a primeira, antes de estabelecer a segunda. 
 
Hb 10:4 Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os 
pecados. 
Hb 10:5 Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, 
Mas corpo Me preparaste. 
Hb 10:6 Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. 
Hb 10:7 Então disse: Eis aqui venho. No princípio dos livros está escrito de 
mim, para fazer, ó Elohim, a tua vontade. Sl 39:7-9; Sl 40:6 -8 
Hb 10:8 Como acima diz: Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo 
pecado não quiseste, nem te agradaram (os quais se oferecem segundo a lei). 
Hb 10:9 Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó YAHWEH, a tua vontade. 
Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. 
Hb 10:10 Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de 
Yahshua o Messias, feita uma vez (para todos). 
 
A antiga aliança foi totalmente invalidada? 
 
2Co 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo 
Testamento, não da letra, mas do Espírito; porque a letra mata e o Espírito 
vivifica. 
2Co 3:7 E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em 
glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os “olhos na face 
de Moisés”, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, 
2Co 3:8 Como não será de maior glória o ministério do Espírito! 



4 

 

2Co 3:9 Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais 
excederá em glória o ministério da justiça. 
2Co 3:10 Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, 
por causa desta excelente glória. 
2Co 3:11Porque, se o que era transitório foi para glória, muito mais é em 
glória o que permanece. (Lembre-se de que o que foi invalidado não foi a Torá, e sim, 
o contrato de aliança dentro da primeira aliança.) 
 
Hb 8:13 Dizendo Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado 
velho, e se envelhece, perto está de acabar. 
 
Não, está próximo de desaparecer, mas não desapareceu por completo. Se tivesse sido 
eliminado por completo, a tribo de Judá não teria nenhuma esperança, já que eles ainda 
estão na Antiga Aliança, e é por isso que eles estão tentando reconstruir o templo físico e 
retomar os sacrifícios animais que mais uma vez não vão retirar um pecado, mas escarnecer 
do espírito do sacrifício do Messias ainda mais. Mas, não se engane, nós NÃO ESTAMOS 
SOB A ANTIGA ALIANÇA, nós estamos sob a NOVA. Judá terá outra chance de aceitar 
o Messias? 
 
Zc 12:10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, 
derramarei o Espírito de graça e de súplicas; e olharão para Mim, a quem 
traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre Ele, como quem pranteia pelo filho 
unigênito; e chorarão amargamente por Ele, como se chora amargamente 
pelo primogênito.  
 
Sim, quando Yahshua voltar, os judeus irão perceber sua rejeição do Messias a primeira vez 
e irão se arrepender e então, aceitá-lo. 
 
Quais são as diferenças entre estas duas alianças além do fato da Nova ser uma aliança de fé 
e, portanto, através da fé ser possível receber o perdão dos meus pecados, que não puderam 
ser perdoados sob a primeira aliança (Atos 13:38-39)? A lei ficou diferente?  
 
Hb 8:10 Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois 
daqueles dias, diz YAHWEH. Nas suas mentes imprimirei as Minhas leis, 
também sobre os seus corações as inscreverei; e eu serei o seu Elohim, e eles 
serão o Meu povo." 
Hb 8:11 E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem a cada um ao seu 
irmão, dizendo: Conhece a YAHWEH; porque todos Me conhecerão, desde o 
menor deles até ao maior. 
Hb 8:12 Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus 
pecados e das suas prevaricações jamais me lembrarei. 
 
Muito claramente NÃO HÁ NENHUM LUGAR nas Escrituras que diz que qualquer 
porção da Torá (lei) salvo a parte que foi acrescentada por causa do pecado (Gl 3:19 lei 
Levítica com sacrifícios) foi cumprida dentro da Nova. Exatamente o oposto, diz que as 
pessoas irão ter a Torá de Yahweh escrita nos seus corações e mentes. Somente a lei 
sacrificial que foi acrescentada devido ao pecado, inclusive todos os banhos e ordenanças 
cerimoniais a ela relacionados, foi totalmente cumprida através do Messias e não é mais 
necessária, pois onde está o perdão, não há mais a necessidade do sacrifício (Rm 4:15). 
 
Hb 10:18 Ora onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. 
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As leis cerimonias das mikvás deixaram de ser necessárias agora que Yahshua nos tem 
lavado por completo de todo pecado. 
Hb 9:7 Mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não 
sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo; 
Hb 9:8 querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o 
caminho do Santo Lugar não se manifestou, enquanto o primeiro 
tabernáculo continua erguido; 
Hb 9:9 é isto uma parábola para a época presente; e segundo esta, se 
oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à 
consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. 
Hb 9:10 E que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em 
comidas e bebidas e diversas abluções, impostas ao tempo oportuno de 
reforma. 
 
Todo dia os Sacerdotes e Israelitas faziam o que era conhecido como uma “mikvá”. Este era 
um banho cerimonial para lhes lavar de algum ato de impureza, como entrar em contato 
com um cadáver ou ter uma doença, assim como a diarreia. 
 
Lv 15:4 Toda cama, em que se deitar o que tiver fluxo, será imunda; e tudo 
sobre o que se assentar, será imundo. 
Lv 15:5 Qualquer que lhe tocar a cama, lavará as suas vestes, banhar-se-á em 
água e será imundo até à tarde. 
 
Isto era parte da lei cerimonial. Algumas pessoas, e especialmente os sacerdotes, faziam a 
mikvá (imersão na água) de 5 a 6 vezes por dia. Novamente, isto não poderia perdoar um só 
pecado sequer, apenas lembra-los diariamente de que eles são pecadores. Então, uma vez 
por ano no Dia de Expiação, o Alto Sacerdote adentraria o Santo dos Santos e cobriria todos 
os pecados de Israel até o ano seguinte. Lembre-se de que os pecados eram somente 
cobertos, não perdoados, como é claramente declarado na Torá que quando se trata de 
pecado, é olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, que a punição deve se 
adequar ao crime, eles devem ser de igual valor. E qualquer pessoa que for honesta consigo 
mesma irá admitir que a vida de um animal não se equipara a vida de um ser humano. O 
batismo é um tipo de mikvá, só que é a “última mikvá”, pois uma vez imerso pelo sangue 
do Filho de Yahweh, não é preciso ser imerso novamente. 
 
O batismo de João Batista era um tipo de mikvá. Lembre-se, João foi o último dos profetas e 
o último dos mestres do Antigo Testamento. Ele fez a ponte da mikvá do Antigo Testamento 
para o batismo do Novo Testamento.  Assim como o banho na mikvá, o batismo de João não 
trazia consigo a transmissão do Espírito Santo. Isto não aconteceu até Yahshua ser 
crucificado e ressuscitado. 
 
At 1:4 E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de 
Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim 
ouviste. 
At 1:5 Porque João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados 
com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 
 
O Espírito Santo foi a promessa que seria recebida por todos que cressem em Yahshua para 
o perdão dos Pecados sob a primeira aliança e fossem batizados no Seu nome e tivessem 
mãos impostas sobre eles por um ancião de Yahweh para a transmissão do Espírito Santo. 
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Lembre-se de que uma aliança é um acordo entre duas partes onde cada parte tem uma 
obrigação a cumprir. No batismo ou cerimônia de imersão, a pessoa sendo imersa está indo 
completamente para debaixo da água como um sinal dele estar morrendo para a velha 
criatura e ressurgindo como uma nova criação, em completo  arrependimento (uma virada 
de 180 graus) do seu estilo de vida antigo. 
 
Então Yahweh usa Seu ancião ordenado para impor as mãos no novo crente para a 
transmissão do Espírito Santo. A imersão na água é somente um sinal do comprometimento 
da pessoa em mudar, mas o Espírito Santo é, na verdade, transferido para a pessoa por 
Yahweh com a imposição de mãos pelo Seu verdadeiro ancião. 
 
At 19:1 Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas 
regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, 
At 19:2 perguntou-lhes: Recebestes, por ventura, o Espírito Santo quando 
crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que 
existe o Espírito Santo. 
At 19:3 Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? 
Responderam: No batismo de João. 
At 19:4 Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo 
ao povo que cressem Naquele que vinha depois dele, a saber, o Messias, 
Yahshua. 
At 19:5 Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Mestre 
Yahshua. 
At 19:6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e 
tanto falavam em línguas como profetizavam. 
 
Perceba que eles NÃO receberam o Espírito Santo ao crerem, mas somente quando um 
ancião de Yahweh impôs-lhes as mãos. Também é importante observar que a cerimônia do 
batismo por água e a imposição de mãos não é somente uma cerimônia simbólica, mas é o 
momento em que aquela pessoa está, na verdade, recebendo o habitar do Espírito Santo em 
si e se unindo à própria família de Yahweh como Seu filho. 
 
Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito 
de YAHWEH habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, esse 
tal não é Dele. 
Rm 8:10 Se, porém, o Messias está em vós, o corpo, na verdade está morto por 
causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 
Rm 8:11 Se habita em vós o Espírito Daquele que ressuscitou Yahshua dentre 
os mortos, Esse mesmo que ressuscitou ao Messias Yahshua dentre os mortos, 
vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Seu Espírito que em 
vós habita. 
Rm 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de YAHWEH, são filhos 
de YAHWEH. 
Rm 8:15 Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra 
vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de filiação, baseados no qual 
clamamos, Aba! Pai! 
Rm 8:16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
YAHWEH. 
Rm 8:17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de YAHWEH e co-
herdeiros com o Messias, se com Ele sofrermos, para que também com Ele 
sejamos glorificados. 



7 

 

 
As Escrituras nos dizem que muitos são chamados e poucos escolhidos e que há infinitos 
milhões com os quais o Espírito de Yahweh está trabalhando hoje, mas o que torna alguém 
uma primícia do Seu Reino e um verdadeiro filho e membro da família de Yahweh é quando 
há uma união no relacionamento com Yahweh pelo batismo e a imposição de mãos e a 
habitação do Espírito Santo. 
 
Há algum outro sinal que os crentes da aliança que são os filhos de Yahweh devem seguir 
para mostrar que Yahweh é o seu Elohim e Pai e que eles são os Seus filhos Israel? 
 
Êx 31:12 Disse mais YAHWEH a Moisés: 
Êx 31:13 Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente 
guardareis os meus Shabats; pois é sinal entre Mim e vós nas vossas 
gerações; para que saibais que eu sou YAHWEH, que vos santifica. 
Êx 31:14 Portanto, guardareis o Shabat, porque ele é santo para vós outros; 
aquele que o profanar, morrerá; pois qualquer que nele fizer alguma obra 
será eliminado do meio do seu povo. 
Êx 31:15 Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o Shabat do repouso 
solene, santo a YAHWEH; qualquer que no dia do Shabat fizer alguma obra 
morrerá. 
Êx 31:16 Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-o por 
aliança perpétua nas suas gerações. 
Êx 31:17 Entre Mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre; porque em 
seis dias fez YAHWEH os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou 
alento. 
Êx 31:18 E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 
duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Elohim. 
 
O dia de Shabat que foi estabelecido na criação é um sinal de Yahweh como o soberano do 
universo e um sinal para os Seus filhos, os filhos de Israel. Ao nos arrependermos dos 
nossos pecados e sermos batizados e ter mãos impostas sobre nós para a habitação do 
Espírito Santo e nos tornarmos filhos no sentido literário de Yahweh conforme as 
declarações feitas em Romanos 8, então somos agora abençoados para podermos entrar no 
descanso Dele todo 7º dia e podermos cultuá-lo no Seu dia de Shabat como um sinal de 
quem Ele é e quem nós somos. (Por favor, vide a lição No. 4 para detalhes completos sobre o 
dia de Shabat) 
 
Então isto nos leva a um círculo completo até a questão da circuncisão. Lembre-se de que a 
circuncisão era uma lei de duplo propósito. Um era o sinal da linha sanguínea de  Abraão 
para nos trazer ao Messias. Isto não era uma lei do Monte Sinai, mas foi dado em Gn 17. 
Não haveria nenhuma maneira do Messias vir senão tornando-se uma semente física de 
Abraão. Mas agora que o Messias está aqui, aquele sinal não é mais necessário. Todos os 
israelitas ou os que se tornaram israelitas tinham que se unir àquela aliança por um sinal do 
seu próprio sangue pela circuncisão. Mas no caso da Nova Aliança, será que nós a 
celebramos pelo nosso próprio sangue ou pelo sangue do Messias? 
 
Cl 2:11 Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas 
no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão do Messias, 
Cl 2:12 tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual 
igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de YAHWEH, que O 
ressuscitou dentre os mortos. 
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Cl 2:13 E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela 
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele,  perdoando 
todos os nossos delitos, 
Cl 2:14 tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava 
de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, 
encravando-o na Sua estaca de tortura. 
 
Nós entramos na Nova Aliança pelo sangue do Messias. Na antiga, uma pessoa poderia ir 
até o Messias só se se tornasse uma semente física de Abraão, mas agora ela se torna uma 
semente de Abraão através do Messias. Ao mudar da antiga aliança para a nova, o memorial 
ou sinal daquela Nova aliança também mudou. Claramente do Novo Testamento, somos 
informados que o Batismo, e NÃO a circuncisão física é o sinal da Nova Aliança. Ele 
também nos diz que o batismo é uma circuncisão espiritual e através do batismo, nós 
estamos participando da circuncisão do Messias em cortar não o prepúcio da nossa carne, 
mas dos nossos pecados.  
Nós entramos na Nova Aliança não pelo nosso próprio sangue através da circuncisão física, 
mas pelo sangue do Messias através do arrependimento e fé, batismo por água, e imposição 
de mãos (Hb 6:1-3). Esta é a razão do batismo por água ser uma exigência necessária para 
entrar na Nova Aliança, por ser o sinal da Nova Aliança.  
 
Mas a aliança pela circuncisão não é eterna?  
Sim, é, para os israelitas, e não os gentios. Segue abaixo o segundo motivo da circuncisão, 
como uma lei de pureza e impureza na Torá. 
 
Lv 12:2 Fala aos filhos de Israel, Se uma mulher conceber e tiver um menino, 
será imunda sete dias; como nos dias de sua menstruação será imunda. 
Lv 12:3 E no oitavo dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. 
 
Esta é a única vez nas Escrituras que a circuncisão foi ordenada como uma lei do Monte 
Sinai, e como parte da Torá como uma lei de pureza e impureza todos os verdadeiros 
crentes da aliança devem circuncidar seus filhos no 8o dia de vida. As mulheres têm 50% 
menos câncer cervical de homens circuncidados em comparação àqueles que não foram 
circuncidados. Mas o que Paulo diz para aqueles que estão sendo judaizados e forçados a 
serem circuncidados como um sinal de se ter entrado na aliança? 
 
Gl 5:1 Para a liberdade foi que o Messias nos libertou. Permanecei pois firmes 
e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. 
Gl 5:2 Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada 
vos aproveitará. 
Gl 5:3 De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está 
obrigado a guardar toda a Torá. 
Gl 5:4 De Messias desligastes vós que procurai justificar-vos na Torá, da 
graça decaístes. 
 
Muito claramente Paulo adverte que aquele que é circuncidado, em vez de batizado, para 
entrar na aliança está entrando na Antiga Aliança, na qual a circuncisão era o sinal, e o 
Messias não será de NENHUMA valia para eles. Isto é porque novamente, NÃO houve 
PERDÃO pelos pecados na Antiga Aliança e ninguém pode ser salvo como membro daquela 
aliança. Também, de acordo com a Antiga Aliança se você quebrasse uma só lei, então você 
estaria sob uma maldição e uma pena de morte. Claramente não havia salvação na Antiga 
Aliança. 
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Dt 27:26 Maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as 
cumprindo! E todo o povo dirá: Amém! 
 
O apóstolo Pedro também ensinou firmemente que o Batismo, e não a circuncisão, foi o 
sinal da Nova Aliança. 
 
At 2:37 Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e 
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos irmãos? 
At 2:38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado, em nome de Yahshua YAHWEH para a remissão de vossos pecados. 
E recebereis o dom do Espírito Santo. 
At 2:39 Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os 
que ainda estão longe, isto é, para quantos o Mestre nosso Elohim chamar. 
 
Paulo também ensinou firmemente que a circuncisão física como um sinal da celebração da 
Nova aliança não era necessária para os crentes. 
Rm 2:28 Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é 
circuncisão a que é somente na carne; 
Rm 2:29 porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do 
coração, no espírito, não segundo a letra; e cujo louvor não procede dos 
homens, mas de Yahweh. 
 
1Pe 3:18 Pois também o Messias morreu, uma única vez, pelos pecados, o 
justo pelos injustos, para conduzir-vos a YAHWEH; morto, sim, na carne, 
mas vivificado no Espírito; 
1Pe 3:19 no qual também foi e pregou aos espíritos no Hades, 
1Pe 3:20 os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a 
longanimidade de Elohim aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava 
a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água, 
1Pe 3:21 a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a 
remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência 
para com YAHWEH, por meio da ressurreição de Yahshua o Messias; 
 
Como também declarado em Colossenses que o batismo é um símbolo de morte da velha 
criatura e a carne, que cometeram os pecados da primeira aliança que fez com que o 
Messias tivesse vindo e morrido por aqueles pecados. NÓS somos então batizados na morte 
do Messias no lugar da nossa morte pelos pecados cometidos. 
 
Se alguém quiser ter os seus pecados lavados pelo sacrifício eterno do Messias Yahshua, o 
Filho de Yahweh, ele precisa arrepender-se dos seus pecados, e ser imerso (batizado) em 
nome de Yahshua para o perdão daqueles pecados, e então, um verdadeiro e qualificado 
ancião de Yahweh imporá as mãos na pessoa que estiver entrando na Nova Aliança para a 
transmissão do Espírito Santo pelo nosso Pai Celestial. O espírito é transferido por Yahweh, 
o ministro é só um instrumento que Ele escolheu para transferir o Seu Espírito. 
 
At 8:12 Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a 
respeito do reino de YAHWEH, e do nome do Messias Yahshua, iam sendo 
batizados, assim homens como mulheres. 
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At 8:13 O próprio Simão abraçou a fé; e tendo sido batizado, acompanhava a 
Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres 
praticados. 
At 8:14 Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria 
recebera a Palavra de Yahweh, enviaram-lhe Pedro e João, 
At 8:15 os quais, desceram para lá, oraram por eles para que recebessem o 
Espírito Santo. 
At 8:16 Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente 
haviam sido batizados em o nome do Mestre Yahshua. 
At 8:17 Então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. 
At 8:18 Vendo porém Simão Magus que pelo fato de imporem os apóstolos as 
mãos era concedido o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro, 
At 8:19 propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele 
sobre o qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. 
 
É possível observar nas escrituras acima que não é qualquer um que recebeu a autoridade 
de Yahweh para realizar a cerimônia de imposição de mãos, mas somente os Seus anciãos 
separados para isso. Isto é simplesmente para fins da ordem judicial, e, sendo assim, 
ninguém pode estar completamente certo de que Ele estará recebendo o Espírito Santo, e 
não sendo enganado por um falso mestre, assim como Simão Magus.  
Até o próprio Yahshua foi batizado por João para cumprir com toda justiça; pois Ele não 
nos ordenaria a fazer algo que Ele mesmo não fizesse. Se você se arrependeu dos seus 
pecados e quer ser totalmente imerso na água (batizado) para entrar na aliança com nosso 
Pai Celestial e ter as mãos impostas sobre você por um ancião de Yahweh para receber o 
Espírito Santo, por favor, escreva para nós e nós tentaremos fazer com que um ancião 
ordenado vá até você para este propósito. Lembre-se de que o Batismo e a imposição de 
mãos são necessários para entrar na Nova Aliança com Yahweh através do sangue de 
Yahshua. 
 
Marcos 16:16 Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém não crer será 
condenado. 
 

Pontos a Recordar desta Lição: 
 

1) Nós estamos sob a Nova Aliança pelo Sangue de Yahshua para o perdão dos 
Pecados 
2) O batismo, e NÃO a circuncisão, é o sinal da Nova aliança 
3) Do pecado, e NÃO da lei de Yahweh, é do que Yahshua veio nos livrar 
4) Nós ainda devemos circuncidar um bebê menino no 8o. dia para cumprir 
com as leis de pureza e impureza 
5) Através da imposição das mãos por um ancião de Yahweh, a pessoa está 
recebendo, na verdade, o Seu Espírito e se torna, literalmente, Seu filho, Sua 
progênie  
6) Gl 3:19, A única lei acrescentada após a criação foi a lei dos sacrifícios por 
causa do pecado. Esta é a lei que não é mais necessária desde a crucificação do 
Messias 
 
Ofertas de fitas; “The Blood Covenant”, “Which Covenant are you under”, 
“Yahshua’s Everlasting Covenant” 
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