


A Bíblia é dividida em duas partes:  - Antigo Testamento 
                  - Novo testamento 
 

Chamados também de Antiga e Nova Aliança. 

O Antigo 
Testamento 

traz a História 
do Povo de 

Israel ou Povo 
de Deus. 

 
 



Narra como esse povo surgiu, como viveu escravo no Egito, como 
possuiu a Terra, como foi governado, como se relacionou com 

outros povos, como estabeleceu suas leis. Conta seus costumes, 
sua cultura, seus conflitos, derrotas e esperanças. 





Nada do que se conta no Antigo Testamento está 
desligado da Aliança com Deus. 



Aliança Sinal Texto 
 
Na Criação 

 
Sábado 

 
Gn 2,1-3 

 
Com Noé 

 
Arco-Iris 

 
Gn 9,12-17 

 
Com Abraão 

 
Circuncisão 

 
Gn 17,9-13 

 
Com Moisés-povo 

 
Sangue 

 
Ex. 24,1-11 

 
Com o Povo no exílio 

 
Coração de 
carne/espírito 

 
Ez 36,21-32 

Em  Jesus Seu corpo e sangue Mt 26,27-32 

As  Alianças no Antigo Testamento 



Nada do que se conta no Antigo Testamento está 
desligado da Aliança com Deus. 

A história do Povo de Deus  
narra o relacionamento com 

Deus e um 



Essa história mostra o Projeto 
de Deus para com toda criação, 

através do seu povo. 



A formação do Antigo Testamento foi extremamente  complicada. 
De fato, a revelação de Deus foi transmitida aos homens ao longo de 

vários séculos através da tradição oral. A sua passagem, para a 
forma escrita, apenas começou a ganhar corpo a partir do rei David. 
Antes de David já existiam alguns documentos escritos tais como o 
código da aliança, o Decálogo ou o Poema de Débora, porém, mais 

do que livros, eram elementos da tradição oral. 



Israel foi um povo 
escolhido, 
diferente, 

justamente 
porque estava 

encarregado de 
realizar o Plano 

de Deus. 
 

Esse projeto aparece bem claro na Bíblia:- considerar 
Deus como o Absoluto, para que as relações entre as 
pessoas possam ser fraternas e ter como centro a Vida 
e a Liberdade. 
 



Lutar, pois, pela vida e pela 
liberdade é sempre, até 
hoje, vontade de Deus. 
 
No Antigo Testamento, em 
toda sua história, fica bem 
claro que para Deus a VIDA 
é o maior dom. Lutar então, 
por melhores condições de 
vida, por cidadania, por 
saúde e moradia digna, é 
fazer aquilo que Deus quer. 
 
E mais: podemos contar 
sempre com Ele. 



Deus escolhe quem ele  
quer, e é sempre fiel. 



O povo caiu muitas 
vezes. Foi muito 

fiel, mas também 
infiel. 

Vendo isso podemos 
nos aproximar com 
mais compreensão dos 
textos da Bíblia e 
aplicar e comparar 
com a nossa vida que é 
muito semelhante à do 
povo escolhido. 



 
 



Nós estamos nas mãos de 
Deus porque Ele assim quer. 



Vamos lembrar de nossa 
aliança com Deus, toda vez que 

no céu aparecer o Arco Iris ? 



Abrindo a conversa: 
 

O que significa Antigo Testamento? 
 
 
Qual o conteúdo de todo o Antigo Testamento?   
 
 
Quando é que fazemos nossa Aliança com Deus? 



Texto:- Ivo Storniolo e 
             Euclides Balancin 
             e Apontamentos de cursos 
 
 
Imagens – Internet 
 
 
Formatação- I. M.Eunice Wolff 
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