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condicionalidade / incondicionalidade



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça

•Israel e a Igreja

•Antigo Testamento e Novo Testamento



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça
•O que significa LEI?

• Mandamento?  A Lei de Moisés?  A aliança 
sinaítica?

• A divisão entre Lei Moral, Civil e Cerimonial é 
válida? (cf. Ez 18; Sls 19 e 119)

• O que significa torah e como é usada na Bíblia 
hebraica?

• O que significa nomos e como é usado na LXX e 
especialmente no NT?



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça
•O que significa LEI?

•O que significa EVANGELHO?
• Boas novas de quê?

• O que significa bissêr e como é usado na Bíblai
hebraica?

• O que significa euangélion e como é usado na 
LXX e no NT?



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça
•O que significa LEI?
•O que significa EVANGELHO?
•O que significa GRAÇA?

• Quais os termos hebraicos, o que significam, 
como são usados? 
(entre outros, o conceito de bênção, a palavra 
ḥesed, a raiz rah ̣am, e outros combinados com 
esses)

• Quais os termos gregos, o que significam, como 
são usados na LXX e no NT?  
(entre outros, as raízes de charis, eleos e palavras 
combinadas com essas)



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça
•O que significa LEI, EVANGELHO, GRAÇA?

•Existe evangelho na Lei; existe lei no 
Evangelho?  A distinção luterana entre lei e 
evangelho (i.e., obrigação ou promessa em 
qualquer época) é válida?

• Evangelho na Lei?  cf. Sl 16.7-11; Sls 23 (v.6), 32 (vv.1-
5), 34, 37 (herdar a terra, cf. Mt 5.5), 49 (vv.7-9, 15), 67 
(salmo missionário), 96 (vv.10-13); Is 55

• Lei no Evangelho?  cf. Mt 5.17-48; Lc 10.25-28; Mc 
12.28-34; Gl 5.13-14, 22-23; Rm 13.8-10; 1Tm 1.3-11; 
Tg 1.19-27; 2.8-11; 4.11-12



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça
•O que significa LEI, EVANGELHO, GRAÇA?
•Existe evangelho na Lei; existe lei no Evangelho? 
•Existe graça na aliança de Sinai?  Como era a 
salvação no AT?  O que significa Lv 18.5 
(“praticando ... viverá”)? 

• cf. Ne 9.29; Ez 20.11, 13, 21 (citações)
• cf. Sl 19.7-14; 119.25-32, 153-160 (prática)
• cf. Dt 4.1; 5.33; 8.1; 30.16; Pv 10.27; 14.27; 19.23; 

22.4; Am 5.4-6; Is 55.3; Ez 18.5-9; 33.19 
(obediência > vida)

• cf. Gl 3.12; Rm 10.5; cf. At 15.29 (citações)
• Mt 19.16-30 / Mc 10.17-31 / Lc 18.18-30; Lc 10.25-37 

(obediência > vida); cf. Tg 2.14-26



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça
•O que significa LEI, EVANGELHO, GRAÇA?
• Evangelho na Lei, lei no Evangelho; salvação no AT?
•O crente neotestamentário, que não está 
debaixo da lei, mas sim, da graça, está obrigado 
a cumprir a lei de Moisés, pelo menos em parte?  
(Mt 5, Gl e Rm, Tg, Hb)

• Se a resposta é SIM: Tem que observar tudo?  Senão, 
quais partes ainda se aplicam ao crente de hoje?

• Se a resposta é NÃO: Está completamente isento de 
lei, ou há outra lei?  Se há outra lei, quais as 
diferenças entre ela e a lei de Moisés?

• Cf. Mt 5.17-48; Gl 5; Rm 13.8-14; Tg 1.19-27; 2.8-13; 
4.11-12; Hb 2.1-4; 3.7 – 4.13; cp.6; 10.26-39; cp.12



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça

•Israel e a Igreja

•Antigo Testamento e Novo Testamento



Três Contrastes

•Israel e a Igreja
•O que é Israel?

• É uma nação (uma etnia) ou uma religião?  É igual 
ao judaísmo?  É uma entidade distinta da nação?  
Quais passagens, esp do AT, descrevem Israel?

• Os patriarcas (Gn 12-32)

• O estabelecimento da nação (Êx 1-24, 
Deuteronômio)

• Davi e Salomão (2Sm e 1Cr, 1Rs 1-11 e 2Cr 1-9)

• A história de Israel (Js – Et) e os profetas (Is – Ml)



Três Contrastes

•Israel e a Igreja
•O que é Israel?

• É uma nação, uma etnia, ou uma religião?  É igual 
ao judaísmo?  É uma entidade distinta da nação?  
Quais passagens, esp do AT, descrevem Israel?

• Continua na época do NT?  Qual a sua relação a 
Cristo?  Depois de rejeitar o Messias, continua 
como povo de Deus?  Quais passagens do NT 
tratam de Israel?

• O sermão do monte (Mt 5-7): nova legislação

• Romanos 9-11: rejeição

• Hebreus: recipientes da carta?  

• Apocalipse (7.4 e 21.12; 2.9 e 3.9)



Três Contrastes

• Israel e a Igreja
• O que é Israel?

• O que é a Igreja?
• Não é nação, nem uma entidade política.  O que é então?

• Tomou o lugar de Israel? — Dois equívocos:

• Que a Igreja é o recipiente da nova aliança (Jr 31.31-34)

• Que o contraste entre judeu e gentio nas epístolas é 
igual ao contraste entre Israel e a Igreja nos debates.

• Na era da igreja, o israelita salvo entra na igreja.  E depois 
do arrebatamento?  Qual a relação entre Israel e a Igreja 
nos últimos tempos?

• Tribulação e a volta de Cristo

• Milênio (cf. Lc 22.24-30; 1Co 6.1-6; Ap 3.21; 20.4-6) e a 
eternidade (Ap 21.9-14)



Três Contrastes

•Lei e Evangelho, ou Lei e Graça

•Israel e a Igreja

•Antigo Testamento e Novo Testamento



Três Contrastes

•Antigo Testamento e Novo Testamento
•Perguntas semelhantes às de Lei e Evangelho.
•O AT é inferior ao NT  ou o NT é comentário 
sobre o AT?

•Mateus 5.17-20 e 21-48
•2 Timóteo 3.16-17
•O uso do AT no NT
•Até que ponto os autores do AT entendiam as 
suas profecias do NT?
• Os autores do NT deram novo significado às 
passagens citadas?

• Os autores do AT entendiam basicamente tudo, só 
não os detalhes?  (distinção entre significado e 
referente)



Lei e Evangelho
Questões

três contrastes
passagens bíblicas
condicionalidade / incondicionalidade



Passagens Bíblicas

•Antigo Testamento
•As quatro alianças principais com Israel

•Passagens citadas no NT

•Novo Testamento
•Passagens que tratam da Lei

•Livros que mais citam o AT



Passagens Bíblicas

•Antigo Testamento
•As quatro alianças principais com Israel

• Aliança Abraâmica

• Aliança Sinaítica

• Aliança Davídica

• Nova Aliança

•Passagens citadas no NT
• Passagens mais citadas

• Cristologia: Sl 110, 2; Is 53, 42/49

• Promessa (Abraão) e fé (Gn 15.6 e Hc 2.4;                
cf. Gn 12.1-4, 7; 15.5, 18-21; 22.1-14, 16-18)

• Lei/mandamentos: Lv 18.5; 19.2; Dt 6.5 e Lv 19.18

• Livros mais citados: Is, Sl, Gn, Êx, Dt



Passagens Bíblicas

•Novo Testamento
•Passagens que tratam da Lei

• Mateus 5.17-48

• Gálatas (3-5) e Romanos (2-8, 9.30 – 10.21)

• Tiago 1-2

• Hebreus 9



Passagens Bíblicas

•Novo Testamento
•Passagens que tratam da Lei

•Passagens que tratam da fé
• Romanos 4, 10

• Gálatas 3-4

• Hebreus 11 (cf. 6.9-20 e 10.32-39; cp.12 e as 
exortações)

• Tiago 2.14-26



Passagens Bíblicas

•Novo Testamento
•Passagens que tratam da Lei

•Passagens que tratam da fé

•Passagens que tratam da nova aliança
• Mateus 26.28 / Marcos 14.24 (Ceia do Senhor)

• Romanos 11.25-32                                                            
(Isaías 59.20-21; Jeremias 31.33-34)

• Hebreus 8-10



Passagens Bíblicas

•Novo Testamento
•Passagens que tratam da Lei

•Passagens que tratam da fé

•Passagens que tratam da nova aliança

•Livros que mais citam o AT: 
• Mt, At, Rm, Gl, Hb

• (Ap – alusões)
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Condicionalidade e 
Incondicionalidade

...nas quatro alianças principais do AT:

•Aliança Abraâmica (Gn 12.1-3, 7; 15; 17.1-14)
• Ordem -------- sair

• Promessa ----- descendência, benção, terra

• Mandamento -- circuncisão

• Histórico ------ fé na promessa (tropeços)



Condicionalidade e 
Incondicionalidade

...nas quatro alianças principais do AT:

•Aliança Abraâmica

•Aliança Sinaítica (Êx 6.2-8; 19.3-6 e cps.20-24; 
Lv 26 / Dt 28; Dt 32; 2Rs 17.7-23;                      
no NT — Mt 5-7; Hb 3-4)

• Ordem (implícita) - sair do Egito > entrar em Canaã

• Promessa ------- libertação, descanso, Deus no 
meio

• Mandamento ---- a Lei de Moisés

• Histórico ------- benção e juízo > fracasso, 
arrependimento, restauração



Condicionalidade e 
Incondicionalidade

...nas quatro alianças principais do AT:

•Aliança Abraâmica

•Aliança Sinaítica

•Aliança Davídica (2Sm 7 / 1Cr 17; 1Rs 8, 11; 
21.10-15; Sls 2, 89, 110, 132)

• Ordem (implícita) - pastorear o povo segundo a Lei

• Promessa ------- descendência (-ente), 
lugar escolhido

• Mandamento ---- obediência à Lei de Moisés

• Histórico ------- benção e juízo > fracasso,      
promessa do Messias



Condicionalidade e 
Incondicionalidade

...nas quatro alianças principais do AT:

•Alianças Abraâmica, Sinaítica e Davídica

•Nova Aliança (Is 2.1-5; 11.1-9; 49.1-7;                
52.13 – 53.12; Jr 31.31-34, 35-37; 33.14-22;            
Ez 36.24-32; 37; 38-39; cf. Rm 8.1-4, 31-39;      
2Co 3.2-6, 18)

• Ordem (NT) ----- arrepender-se e crer

• Promessa ------- mudança interna, cumprimento cabal 
e benção universal

• Mandamento ---- obediência à Lei de Deus

• Histórico ------- (igreja), tribulação, milênio


