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A ALIANÇA DE DEUS

COM DAVI
OWEN D. OLBRICHT

AS ALIANÇAS

�Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque
visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou
plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu
servo... para usar de misericórdia com os nossos
pais e lembrar-se da sua santa aliança...� (Lucas
1:68�75).

Deus fez uma aliança com Davi que continha
uma promessa a ser cumprida por Jesus. Perto
do final de sua vida, Davi afirmou que Deus fez
essa aliança com ele (2 Samuel 23:5). Isso também
é mencionado em 2 Crônicas 21:7, num relato do
período de declínio da história da nação de Judá.
Davi registrou as declarações de Deus concernen-
tes à aliança em Salmo 89:

Fiz aliança com o meu escolhido
e jurei a Davi, meu servo.
Para sempre estabelecerei a tua posteridade
e firmarei o teu trono de geração em geração

(vv. 3, 4).

Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça
e, firme com ele, a minha aliança.
Farei durar para sempre a sua descendência;
e, o seu trono, como os dias do céu (vv. 28, 29).

Não violarei a minha aliança,
nem modificarei o que os meus lábios proferi

ram.
Uma vez jurei por minha santidade
(e serei eu falso a Davi?):
A sua posteridade durará para sempre,
e o seu trono, como o sol perante mim (vv. 34�

36).

Natã declarou a Davi a natureza duradoura
do seu reino (2 Samuel 17:13, 16). Miquéias
profetizou que o que haveria de reinar viria de
Belém (Miquéias 5:2). Daniel teve uma visão do
Filho do Homem subindo até o Ancião de Dias e
recebendo dEle um domínio eterno (Daniel 7:13,
14). Isaías, também, falou daquele que se sentaria

no trono de Davi (Isaías 9:6, 7).
Essas profecias foram cumpridas em Jesus,

um descendente de Davi que era da tribo de
Judá. Ao abençoar seus filhos, Jacó profetizou
que o cetro não se arredaria de Judá (Gênesis
49:10). Outras profecias relativas a Davi indica-
vam que da sua descendência viria um rei que
reinaria sobre o povo de Deus1 , assim como Davi
reinara sobre eles.

O anjo Gabriel associou essas profecias a
Jesus na anunciação a Maria: �Este será grande e
será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor,
lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para
sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não
terá fim� (Lucas 1:32, 33).

Tudo isso se cumpriu quando Jesus ascendeu
à destra do Pai e todas as coisas foram colocadas
debaixo dos Seus pés2 . A partir de então, Jesus
passou a ter toda autoridade nos céus e na terra
(Mateus 28:18). Aqueles cujos pecados foram
esquecidos foram libertos do domínio das trevas
e de Satanás para entrar no reino de Jesus (Atos
2:38; 26:18; Colossenses 1:13).

Jesus é o Messias, o Cristo (João 1:41; Atos
2:36). Porque Ele reina agora, temos de obedecer
a Ele, ou seremos exterminados do meio do Seu
povo (Atos 3:23).

A aliança que Deus fez com Davi cumpriu-se
em Jesus. Em conformidade com essa aliança,
Deus trouxe O que haveria de reinar, Jesus, para
sentar-Se no trono de Davi e governar sobre o
povo de Deus. Ao enviar Jesus, Deus cumpriu
Sua aliança com Davi.

1 Veja Jeremias 23:5; 30:9; 33:15; Ezequiel 34:23, 24;
37:24, 25; Oséias 3:5; Zacarias 12:10.

2 Veja Marcos 16:19; Atos 2:34, 35; 1 Coríntios 15:27;
Efésios 1:19�23; 1 Pedro 3:22.
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