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Nota introdutória 

* Esquema dá  noção do plano piloto de Deus para a Humanidade  

Aos interessados, convém copiar e colar no seu computer, imprimir e 

               > ir lendo aos poucos, para melhor absorção.  

http://www.novasperolas.com.br/


2 

 

Ou ver tudo de uma vez, inicialmente, para ter ideia geral do assunto 

> Deus os abençoa! 

'Desvenda meus olhos para ver a maravilhas da Tua palavra' Sl 

119.18 

01     DISPENSAÇÕES e ALIANÇAS 
 
'De tornar a congregar em Cristo todas as coisas,  

- na dispensação da plenitude dos tempos, 
- tanto as que estão nos céus como as estão na terra;' [Efésios 1.10].  

>>>DISPENSAÇÃO  
é um período em que o homem é provado por Deus na sua OBEDIÊNCIA a certa 
revelação específica da vontade de Deus. > Citada três vezes no Novo Testamento  

Efésios 1.10 Ef 3.20 Colosenses 1.25 
 

O CANDELABRO é dos símbolos dos judeus, mas também pode remeter às sete 
dispensações.  

 

Características: 
 

1-Responsabilidade: Deus requer algo do homem  
 

2-Fracasso: o homem falha em cumpri-lo (pecado) 
 

3-Juízo: é a conseqüência do pecado (agir fora do alvo)  

 
 

02     Dispensacionalismo 
 
Apesar de não especificamente delineado nas Escrituras, já há algum tempo 
tem sido usado para melhor compreensão do agir de Deus em relação ao 
homem  
 

1-Esclarece sobre os propósitos de Deus para a Humanidade, em cada 
ocasião_ o que é de fundamental importância para a vida espiritual dos 
cristãos.  
 

2-Facilita a exposição de posicionamento escatológico,de modo a ser mais 
facilmente compreendido  
 

3-Uma ressalva: não deve ser considerado como doutrina, mas como uma 
ajuda para melhor compreensão dos propósitos de Deus  
 

4- Tenha-se em mente a revelação progressiva de Deus aos homens e veja-se 
com clareza que a salvação é pela graça, e pela fé no Redentor prometido 
desde Gn 3.15 (promessa que move o agir de Deus por toda a História e 
narração das Escrituras) e isso nunca mudou  
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desde que proveu vestes de peles ao casal pecador, Adão e Eva ( Gn 3.21) por 
estarem nus( Gn 3.7 ) pois destituídos da glória de Deus pelo pecado , Rm 3.23 
- todo sacrifício no tempo da Lei, de modo figurado, 

> aponta para a cruz , para Jesus: 
'o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo'  

João 1.29  
 

03      ALIANÇA vs DISPENSAÇÃO  
 

Scofield diz ser uma observação importante 
distinguir Aliança de Dispensação 

 

ALIANÇA é eterna, incondicional  
- firmada na Palavra de Deus, 

       Jr 1.12  
Dispensação é um modo de Deus testar o estado espiritual do povo e sua 
disposição à obediência.  
 

Explicando melhor: 
Deus entra em aliança com homem. Deus é Fiel _ mas pela falha do homem 
em cumprir as condições da aliança, atrai o juízo de Deus e se torna uma 
Dispensação. Deus dispensa aquele modo de tratar com o homem e faz 
nova aliança, que ao ser quebrada, atrai o juízo de Deus, tornado-se uma 
dispensação que marca uma época e um jeito de Deus tratar com o homem 
naquela época. 
 

Geralmente aceitas pela maioria, são OITO e todas serão 
Cumpridas, Romanos 11.26  
 

1-Éden, Gn 1 e 2 / 2-Adão, Gn 3 e 4 / 3-Noé, Gn 8.20-22 
 

4- Abraão, Gn 12.1-3 / 5- Moisés, Êxodo 19.3 a 40.38 
 

6- Palestina (Josué, terra) Dt 30 / 7- Davi, 2 Samuel 7.5-17  
 

8- Nova aliança Jr 31.31-34 e Mateus 26.28 ( Jesus)  
 

Alguns teólogos falam de 12 dispensações 
9- da redenção, Tito 1.2 e Hebreus 13.20 
10- da graça universal, Romanos 4.5-8 

 
11- das obras, Apocalipse 20.13  
12 – com Israel, Jr 31.31-34 e Hebreus 8.7-12  
 

Deus considera três tipos: VT- judeus, gentios  
NT- Igreja: une judeus e gentios  

Saiba+ este é artigo mais completo e detalhado Pode ler uma dispensação 
por dia. 
http://solascriptura-tt.org/EscatologiaEDispensacoes/DispensacoesEAliancasDeus-

AlcinoLToledo.htm 

QUADRO _ RESUMO _ para dar ideia geral  
Particularmente, consigo perceber algumas alianças e 7 dispensações 

http://solascriptura-tt.org/EscatologiaEDispensacoes/DispensacoesEAliancasDeus-AlcinoLToledo.htm
http://solascriptura-tt.org/EscatologiaEDispensacoes/DispensacoesEAliancasDeus-AlcinoLToledo.htm
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No éden: Deus provê: jardim, árvore da Vida,  
Obrigações: dominar, encher a terra 
sujeitar a terra e animais 
Deus é Fiel: ainda hoje continua dando a vida  
Condições de sobrevivência  
Progresso evidencia sujeição da Natureza  
 

1ª  Aliança com Adão   
Promessa: usufruir da presença de Deus  
Obrigações : cultivar e guardar Gn 2 
União monogâmica 2.24 
Condição: escolher obedecer Gn 2.17 
 
1ª dispensação da inocência 
Pecado: comeram 
Conseqüência: nus: destituídos da glória de Deus, Rm 3.23 
                           suor = trabalho cansativo, 
                           Morte: espiritual: desligados de Deus 
       - e física  
Juízo: expulsos do éden Gn 3.14-21  
 

2ª aliança: promessa do Redentor, Gn 3.15 
 
2ª dispensação consciência 
     Deus é Fiel: trabalha na História para realizar a redenção do ser humano 
                      cf promessa Gn 3.15, o Redentor veio, Cl 2.15  
 

3ª Aliança com Noé 
 
    ( constrói a arca)  
Promessa: nunca mais dilúvio 
> nem destruir toda a Humanidade 
Sinal: arco íris 
Condição: povoar a terra. 
Obrigação: morte ao homicida 
Pecado: Torre de Babel 
Juízo: confusão das línguas  
 

3ª dispensação Governo humano 
     Deus é Fiel: nunca mais haverá dilúvio, nem destruirá toda a raça humana 

 
 

4ª Aliança com Abraão 
Promessa: bênção para toda a terra  
Isaque > Gn 12. 1-2 
Condição: fé e obediência 
Obrigação peregrinar em Canaã 
Sinal: circuncisão  
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Pecado: Ismael 
Juízo: servidão no Egito  
 

4a dispensação da promessa 
      Deus é Fiel: da linhagem de Isaque veio Jesus 
      Libertos do Egito, voltam a Canaã 
 

5ª Aliança com Moisés  
Promessa: bênção / abençoar 
Terra que mana leite e mel  
Condição: amar a Deus acima de tudo 
Sem imagens  
Obrigação: guardar a Lei  
Dizimar todos os povos da terra prometida(Canaã)  
Sinal: Tabernáculo 
Pecado: não dizimaram os povos da terra  
Juízo: opressão sob inimigos 
 

5ª dispensação da Lei 
    Deus é Fiel: levanta Juízes que os libertam  
 

6ª. Aliança com Davi 
Promessa: reino eterno 
Condição: fidelidade a Deus 
Obrigação: sem cavalos do Egito 
Sem muitas mulheres  
Ler Escrituras cada dia 

 
Sinal: Templo 
Jerusalém 
Pecado: idolatria 
Juízo: cativeiro 

 

6ª. Dispensação do Reino  
Deus é Fiel: volta do cativeiro, reconstrói o Templo 
Futuramente: Jesus no Milênio 

 

7ª aliança: a Nova Aliança   
 
com Jesus, Mt 26. 28 

   Promessa: regeneração 
   Descida do Espírito Santo 

Condição: aceitar Jesus ( cruz, Lc 9.23) 
Obrigação: santificação 
Sinal: ressurreição  
Pecado: rejeitam a Cristo 
Juízo: anticristo 
 

7ª Dispensação da graça 
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(da plenitude dos tempos, Ef 1.10, Gl 4.4 ) 

Deus é Fiel: salvos são arrebatados 
Bodas do Cordeiro 
Feitos um com Cristo 

Igreja: restaurados à glória 
Israel: Milênio _ e nova Jerusalém que desce dos céus, Ap 22 
 

Saiba+ http://www.adimb.com/palavra/alianca/resumo.php  

 
Obs: alguns teólogos falam de 12 dispensações 

 
Entenda-se:  
(8) Aliança da Redenção com Jesus (NT) 
antes dos tempos, Tito 1.2 Hb 13.20 

Condição: morte na cruz, Ap 13.8 

‘Cordeiro morto desde a fundação do mundo’  
 

Promessa: redenção, religados a Deus 
 

- Dispensação das obras: 
Condição: morrer uma vez e depois o juízo, Hb 
Juízo: Trono Branco, Ap 20.13  

 
(9) Aliança da Fé: com Abraão (VT) Milênio 

Condição : o justo viverá da fé, Rm 4.5-8 
Promessa: os justos herdarão a terra (eternamente)  

A Nova Jerusalém, Ap 21 ... 
 
(10) Aliança da posse da terra, Canaã  
Condição: descendentes de Isaque  
> Milênio Jr 31.31-34, Hb 8.7-12 

Saiba+ 

http://www.adimb.com/palavra/dispensacao/index.php 

 

 
 

http://www.adimb.com/palavra/alianca/resumo.php
http://www.adimb.com/palavra/dispensacao/index.php
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Convém copiar/ampliar O ESQUEMA EM OUTRO ARQUIVO:  folha A4, orientação 

PAISAGEM  

                  

                     https://www.slideshare.net/dandutras/7-dispensases-bblicas/4 

outro 

 

http://missionariomarciosilva.blogspot.com/2010/06/biblia-e-as-dispensacoes.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVKSWUJe438    scofield 

 

Conclusão: resumo  alianças e dispensações 
 

1a aliança: inocência > mas o homem peca           1ª dispensação  acaba com  juízo 

                                                                                     Expulsos do éden 

 

2ª aliança consciência> mas o homem peca           2ª dispensação acaba com juízo 

                                                                                      Dilúvio 

 

3ª aliança governo humano> mas o homem peca  3ª dispensação acaba em juízo 

                                                                                        Babel< confusão das línguas 

 

4ª aliança promessa > mas o homem peca              4ª dispensação acaba em juízo   

                                                                                        Servidão no Egito    

5ª aliança Lei  > mas o homem peca                      5ª dispensação  acaba em juízo        

                                                                                      Cativeiro  babilônico 

 

6ª aliança da graça > mas o homem peca             6ª dispensação acaba em juízo  

                                                                                     Anti cristo 

 

7ª aliança Milênio> mas o homem peca                 7ª dispensação acaba em juízo 

                                                                                      Trono Branco, Juízo final                                                                                            

 

 

     

 
 

https://vitorgermano.blogspot.com/2013/09/dispensacoes.html 

 

https://www.slideshare.net/dandutras/7-dispensases-bblicas/4
http://missionariomarciosilva.blogspot.com/2010/06/biblia-e-as-dispensacoes.html
https://www.youtube.com/watch?v=NVKSWUJe438
https://vitorgermano.blogspot.com/2013/09/dispensacoes.html

