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Após o dilúvio, Deus faz uma alian-
ça com a humanidade, prometendo 
que nunca mais destruiria a terra com 
água. A palavra presente no texto para 
se referir a esta aliança é “berit”. O sig-
nificado básico da palavra “berit” (e 
seus equivalentes em outros idiomas 
da época) é o de uma obrigação entre 
pessoas, que varia de acordo com o tipo 
de aliança que é realizada. É de extrema 
importância compreendermos que esta 
palavra deve ser traduzida de modo di-
ferente conforme o tipo de obrigação 
envolvido entre as partes. No contexto 
da aliança que Deus faz por intermédio 
do arco, ao invés de “pacto” (Almeida) 
deveríamos traduzir a palavra por “ju-
ramento”, pois ela está sendo usada 
no mesmo sentido dos juramentos que 
eram feitos na época de Noé. 

É interessante ver o próprio Deus 
fazendo um juramento a Noé e assu-
mindo este compromisso com ele e 
com toda a criação. Certamente o Se-
nhor não precisava garantir nada à Sua 
criação; mas, ainda assim, o  vemos 
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assumir uma posição em que Ele mes-
mo, voluntariamente, coloca-se como 
“inferior”, prestando-lhe um juramen-
to. Podemos dizer que a relação que 
Deus estabeleceu com Noé e, por con-
seguinte, com toda a humanidade, é 
de companheirismo, ou seja, foi algo 
completamente independente de ati-
tude ou vontade humana, sendo total-
mente baseado na graça, na misericór-
dia e na fidelidade de Deus. 

Deus, em toda a narrativa bíblica, faz 
alianças com seu povo. Mas como já 
sabemos, cada aliança, ou “berit”, de-
pende das obrigações. Existem alianças, 
por exemplo, que remontam a noção de 
uma monarquia, quando o povo deve 
prestar obediência, lealdade e amor ao 
rei, sendo consideradas contratos, tra-
tados ou pactos. Em outros termos, ela 
também poderia acontecer em parceria, 
companheirismo ou em aliança. A rela-
ção entre Deus e o Seu povo é descrita 
em alguns textos como uma parceria, 
logo, o relacionamento que se espera é o 
da fidelidade, do amor, da amizade. Em 
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outros textos, o relacionamento é descri-
to como um contrato ou como um trata-
do, sendo assim o que se espera do povo 
é obediência ou submissão.

Há pelo menos 5 tipos de alianças 
presentes e utilizadas no AT, são elas:

1. A Aliança nas relações interpesso-
ais (amizade, casamento). Este tipo de 
aliança traz consigo a responsabilidade 
de ser fiel mutuamente. Em outras pa-
lavras, as pessoas participantes dela de-
vem necessariamente ser fiéis, para que 
a aliança não seja quebrada ou desfeita, 
pois isso seria considerado traição.

2. A Aliança na institucionalização da 
interação de um grupo social (Aliança 
entre rei e povo). Neste uso da aliança, 
existe a responsabilidade do povo pres-
tar obediência ao rei. O povo concorda 
com a aliança e promete obediência ao 
rei, ungindo-o para que governe sobre 
eles. O rei deveria prestar obediência à 
lei do Senhor. 

3. A Aliança nas relações internacio-
nais (tratados de cooperação ou deva s
salagem). Há, nesta forma de aliança, a res-
ponsabilidade de ser submisso ao rei mais 
forte. Esses tratados eram feitos de acordo 
com a força de guerra de cada povo, o rei 
mais fraco concordava em se submeter ao 
rei mais forte sob pena de morte. 

4. A Aliança nas relações de seres huma-
nos com os seres não-humanos na Criação. 
Há, nesta aliança, a responsabilidade de 
cuidar e proteger a Criação de Deus. 

5. A Aliança na relação de Deus com 
Sua Criação.  Neste tipo de aliança, há 
a responsabilidade divina de cuidar e a 
responsabilidade da criação (incluindo 
os seres humanos) de ser cuidada e cui-
dar de si mesma.

Nosso Deus é um Deus de alianças. 
Ele se mantém sempre fiel a tudo aqui-
lo que sai de Sua boca, pois não pode 
se contradizer. Agarre-se a tudo aquilo 
que Deus disse, seja fiel à aliança e viva 
o melhor de Deus nesta terra! 


