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RESUMO 

 

A aliança de Deus com Israel é clara no Antigo Testamento. As alianças antigas tinham 

suas estipulações, com Deus e Israel não é diferente. O tema desta pesquisa está baseado 

na aliança de Deus feita com Israel e uma das estipulações estabelecidas; o ano sabático. 

O objetivo geral é descrever o significado do ano sabático no contexto da aliança bíblica 

entre Deus e seu povo na terra de Canaã. Para alcançar esse objetivo, será descrito uma 

abordagem do conceito da aliança no Antigo Testamento, focando sua origem, significado, 

comparando com algumas alianças extra-bíblicas, o conceito e algumas especificidades 

da Aliança em Deuteronômio, o papel e significado do ano sabático e uma exegese da 

perícope em questão. Dividido em 6 capítulos, tendo o primeiro para parte introdutória e o 

quinto e o sexto capítulos para conclusão e bibliografia, respectivamente. O título do 

segundo capítulo é "Aliança no Antigo Testamento", o terceiro capítulo "A aliança em 

Deuteronômio" e o quarto, " Papel e significado do ano sabático em Deuteronômio". O 

resultado da pesquisa alcançado através de toda pesquisa bibliografia e exegese mostra 

a singularidade do ano sabático dentro da aliança em Deuteronômio.  

 

 

Palavras-chave: Ano sabático, Aliança, Suserano, Vassalo, Deuteronômio, Deus, pobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

God's covenant with Israel is clear in the Old Testament. The old covenant had their 

stipulations with God and Israel there's no difference. The theme of this research is based 

on the covenant God made with Israel and one of the established provisions; sabbatical 

year. The overall objective is to describe the meaning of the sabbatical year in the context 

of biblical covenant between God and his people in the land of Canaan. To achieve this 

goal, it will be described as a concept approach of the covenant in the Old Testament, 

focusing its origin, meaning, comparing with some extra-biblical covenants. The concept 

and some specifics of the Covenant in Deuteronomy, the role and significance of the 

sabbatical year and a exegesis of the text in question. Divided into six chapters, the first 

four introduction and the fifth and sixth chapters to conclusion and bibliography, 

respectively. Thus the title of the second chapter is "covenant in the Old Testament," the 

third caítulo "The covenant in Deuteronomy" and the fourth "Role and meaning of the 

sabbatical year in Deuteronomy." The search result reached by all research literature and 

exegesis shows the uniqueness of the sabbatical within the covenant in Deuteronomy. 

 

Key words: Sabbatical Year, covenant, Overlord, Vassal, Deuteronomy, God and poor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução ao tema 

 

Muitas descobertas do campo da arqueologia bíblica têm cooperado para ampliar a 

compreensão do texto bíblico. Essas descobertas servem para atrelar ao texto bíblico a 

confiabilidade que estudiosos por vezes não enxergavam no texto da bíblia. De acordo 

com
 

Albright a importância das descobertas arqueológicas desde 1925 revolucionaram o 

estilo de se analisar a Bíblia, especialmente o período patriarcal (ALBRIGHT, 1960).   

O conceito de aliança encontrado na bíblia também foi amplamente entendido 

depois da descoberta de tratados referentes aos hititas. Os hititas, um povo detentor de 

um grande poder, o qual é apontado pela Bíblia 21 vezes (Ge 15:20; Ex 3:8,17; 13:5; 

23:23; Nu 13:29; Dt 7:1; Js 1:4; 3:10; 24:11; Jz 1:26; 3:5; 1 Rs 9: 20; 10:29; 11:1; 2 Rs 

7:6; 2 Cr. 1:17; 2 Cr. 8:7; Ed 9:1; Ne. 9:8) eram considerados como mito. Ocorria que 

dentro do contexto bíblico eles eram mencionados várias vezes, porém na história secular 

eles eram inexistentes (ELDER, 1960, p. 75)  

A primeira comprovação da existência dos hititas iniciou-se por volta de 1871 e 

concretizou-se em 1906-07, com achados provenientes da Turquia. Estes achados 

consistiam de tabletes que comprovavam as informações do livro de Josué acerca da 

terra dos hititas. (PAYNE, 1963, p. 356)  

Os achados pertencentes ao povo hitita serviram para elucidar a maior parte das 

alianças entre Deus e Israel (LOPEZ, p. 93) 

Ao introduzir o conceito bíblico da aliança é preciso informar que este conceito é 

apresentado em duas vertentes. Segundo Weinfeld (2005, p. 14): 

 

dois tipos de aliança são encontrados no Antigo Testamento: o tipo 
obrigatório refletido na aliança com Israel e aquele tipo de aliança feita com 
Abraão e Davi, que é denominado aliança da promessa. A primeira tem 
sido investigada e recentemente elucidada a partir de tratados do antigo 
Oriente Médio. 

   

 A aliança feita com Israel é essencialmente condicional em sua formulação, pois a 

apropriação dos benefícios da aliança feita entre Deus e eles dependeria da obediência 



às estipulações desta aliança. Esta característica foi comparada a todos tratados hititas 

classificados como “Suserania”, onde um Suserano, um chefe supremo, outorgava em 

“especial a proteção militar” e outros benefícios ao vassalo, como é mostrado por 

Mendenhal em Covenant Forms (LOPEZ, p. 109-110). O vassalo era a parte inferior e mais 

fraca da aliança; por consequência se tornava dependente dos benefícios desta aliança 

estabelecida. A preservação desta aliança estava condicionada à lealdade do vassalo, 

pois a essência destes tratados era baseada na relação de causa e efeito, que era 

demonstrada pela obediência e lealdade do vassalo para com as estipulações requeridas 

pelo suserano (FEE; STUART, 2014).  

 Uma das estipulações nessa aliança de Deus com o povo de Israel está relatada 

em Êxodo 23:10,11; Levítico 25:1-7 e Deuteronômio 15:1-11, conhecida como ano 

sabático, no qual o israelita deveria deixar a terra descansar por um ano, sem podá-la, 

sem semeá-la, para ser um ano de descanso para a terra (Lv 251-7), com a possibilidade 

dos pobres se alimentarem (Êx 23:10, 11). Outro aspecto do ano sabático era o perdão 

das dívidas no sétimo ano e a exortação de Deus para que todos "livremente" 

emprestassem aos seus irmãos no sexto ano (Dt 15:1-11). Nesta pesquisa vamos estudar 

a aliança de Deus em Deuteronômio e umas das estipulações: o ano sabático e suas 

características peculiares.  

 

1.2 Problemática 

 

 Baseado na aliança de Deus com Israel em Deuteronômio, qual seria a 

especificidade do ano sabático e suas consequências para a Suserania de Deus e a Israel 

como seu vassalo?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

  Fundamentado em Deuteronômio 15:1-11, descrever o significado do ano sabático 

no contexto bíblico da aliança entre Deus e seu povo dentro da terra de Canaã.  



 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever o conceito da Aliança no Antigo Testamento (AT), focando origem, 

significado, comparando com alianças extra bíblicas, e uma breve abordagem da 

aliança no Éden, Noé, Abraão, do Sinai, Davi e da nova aliança no AT.   

 Pontuar o conceito e especificidade da Aliança em Deuteronômio. 

 Apontar o papel e significado Ano Sabático (Dt 15:1-11) no contexto da Aliança 

mediante a exegese de algumas palavras-chave. 

  Mostrar os resultados da obediência do Ano Sabático. 

 

1.4 Metodologia 

 

 Como metodologia neste estudo iremos usar o método bíblico-histórico que, por 

vezes, é chamado, de acordo com Muller, de abordagem bíblico-gramatical das Escrituras 

(2007, p. 111 e 112), diferente, em muitos aspectos, do método crítico-histórico. As 

pressuposições do método bíblico-gramático são: a exclusividade das Escrituras (Is 8:20); 

sua totalidade entendendo que as Escrituras são inspiradas por Deus (2Tm 3:16); apesar 

de terem sido escritas por homens, entretanto eles foram movidos pelo Espírito ( 2Pe 1:20-

21); a unidade nas Escrituras (Lc 24:27; 1Co 2:13), pelo fato da Bíblia ser a palavra de 

Deus (2Tm 3:16,17), a natureza atemporal das Escrituras (Jo 10:35), conforme relatado 

por Davidson, (2014, p. 70-72). Enfim, será feita exegese de algumas palavras-chave do 

texto em questão e da estrutura em que o texto foi construído, com o auxílio de recursos 

hermenêuticos e da história.  

 

1.5 Justificativa 

 

 Apesar de pesquisar nunca encontrei uma monografia que estabelecesse uma 

conexão entre a aliança de Deus com Israel abordando o ano sabático em Deuteronômio 

como diferencial neste relacionamento de suserano e vassalo.   



 Acredito na relevância de um trabalho desta natureza, ao entender que Deus espera 

de nós aquilo que Ele oferece. Este tema tem me ajudado a entender minha vida cristã 

prática e espero contribuir para a vida espiritual de alguém que entre em contato com este 

material.  

 

1.6 Estrutura 

 

 No primeiro capítulo, será abordado os tópicos introdutórios como introdução ao 

tema; a problemática da pesquisa; objetivo geral e os específicos; metodologia  utilizada; 

justificativa para o estudo e por último a estrutura de toda a tese.  

 No segundo capítulo desta monografia, será abordado o tema da aliança no geral; 

definiremos o conceito de aliança, qual sua importância, sua contribuição para o 

Pentateuco. Também será descrita a autoria mosaica e a singularidade da aliança bíblica. 

Para isso analisaremos de maneira breve os aspectos semelhantes e diferentes e as 

alianças do Antigo Testamento, a aliança do Éden, Noé, Abraão, com o povo de Israel, 

Davi e a nova aliança do Antigo Testamento.  

 No capítulo três será analisada de maneira um detalhada, a aliança em 

Deuteronômio, focalizando importância das estipulações (leis) em tratado de aliança entre 

o suserano (Deus) e Israel como vassalo. Neste capítulo definiremos a lei como única e a 

interação existente entre Deus, Israel e a terra de Canaã.  

 No quarto capítulo entraremos na estipulação (lei) do ano sabático. Discutiremos 

seu papel na aliança e seu significado. A partir da conclusão deste capítulo - que será feita 

com um exegese de algumas palavras-chave da perícope – extrairemos alguns princípios 

evidentes dessa lei.  

 O quinto e último capítulo será inteiramente para a conclusão do estudo, e espera-

se responder a problemática levantada na introdução desta monografia.  

 



2. ALIANÇA NO ANTIGO TESTAMENTO 

 

 2.1 Descrição do conceito da aliança 

 

Para melhor entender a importância deste conceito presente nas escrituras 

hebraicas, o qual pode descrever a relação entre Deus e o ser humano faz-se necessário 

mencionar a origem, a forma e o propósito deste conceito na época contemporânea às 

Escrituras.  De acordo com Thompson (1985, p. 17), G. E Mendenhall trouxe “nova luz” 

acerca da estrutura da aliança em Deuteronômio, pois sua obra “Law and covenant in 

Israel and the Ancient Near East”, abordou as semelhanças existentes entre Deuteronômio 

e os tratados hititas, descobertos em escavações arqueológicas. 

Mendenhall foi um dos precursores em delinear paralelos entre a aliança divina em 

Êxodo 20 e os tratados internacionais hititas do final do segundo milênio a.C., onde se 

descrevia o tratado ou acordo entre o suserano (dominador) sob os vassalos (povos 

dominados). O segundo fator é a sugestão dele de que os tratados do segundo milênio se 

diferenciavam dos tratados do primeiro milênio  a.C. 

O esquema apontado por Mendenhall (apud LARONDELLE, 2005, p. 2) possui 

estes elementos:: 

1. Preâmbulo ou título: onde aquele que propõe a aliança é identificado. 

2. Prólogo histórico ou retrospecto da história em que se menciona o 

relacionamento anterior entre as duas partes envolvidas; as ações de bondade do 

suserano para com o vassalo são as bases para a gratidão e futura obediência do 

vassalo. 

3. Estipulações, as quais podem ser gerais ou exaustivas, e se referem às 

obrigações do vassalo para com o soberano. 

4. Uma cópia da aliança deveria ficar no santuário do vassalo a fim de ser lida 

periodicamente. 

5. Testemunhas, que consistia numa longa lista de deuses que eram invocados 

para presenciar a aliança. 

6. a. As maldições contra o vassalo caso não cumprisse a aliança. 

b. As bênçãos sobre o vassalo se ele guardasse a aliança. 



Segundo Kitchen, (1966, p. 93) se qualquer estudante fizer uma aproximação dos 

tratados encontrados datados por volta de 1300 ou 1200 a.C. notará “quase que de modo 

totalitário” este esquema de tratado salientado por Mendenhall. 

De acordo Stuart e Fee (2011, p. 198) o formato da aliança de Javé e Israel 

compunha-se destas seis partes; preâmbulo, prólogo, estipulações, testemunhas, sanções 

e cláusula do documento, sendo as mesmas já delineadas por Mendenhall. 

 

2.2 Definição do conceito da aliança 

 

 De acordo com Champlin (2001, p. 3765) aliança era um acordo, usualmente sobre 

questões políticas e militares, envolvendo questões pessoais e religiosas. Portanto a 

aliança era um tratado entre duas partes onde uma se tornava o Suserano (parte mais 

forte) e a outra parte se tornava o vassalo, fazendo assim um pacto, uma aliança entre os 

dois. 

 

2.3  Importância do conceito da aliança 

 

O conceito da aliança é descrito como o coração da religião do Israel antigo em 

particular a aliança feita entre Israel e Deus no monte Sinai (KITCHEN, 1966, pg. 91). Para 

Hasel, (2008, p. 148), o conceito de aliança não pode ser descartado, pois este conceito é 

importante a fim de entender a ideia do texto hebraico. 

De acordo com Stuart e Fee (2011) Deus usou essa forma de aliança para 

estabelecer esse contrato obrigatório entre Si (Javé) e seus vassalos (Israel). Bright (2014, 

p. 195) demonstra de maneira clara que Israel era um povo indefeso, sem merecimento, 

onde o "Deus-Rei" tinha escolhido não por sua natureza, mas com base em uma aliança. 

Além do mais, a importância da aliança é que ela se torna a base de todo o Antigo 

Testamento. Os reis deveriam ser guiados pela aliança (Dt 17:14-20). O pecado é definido 

como quebra da aliança de acordo com qualquer profeta bíblico. O futuro de Israel 

depende do seu amor para com as estipulações (Dt 28; 30:11-20). 

 

2.4 Contribuição do conceito da aliança para o Pentateuco 



 

A ideia de que o relacionamento entre Deus e o povo se enquadraria dentro do 

modelo de tratados internacionais hititas datados do segundo milênio trouxe um novo olhar 

sobre o Pentateuco, especialmente no período que compõe a aliança do Sinai. Para 

entender a relação é preciso primeiro dizer que o modelo básico de tratados do segundo 

e primeiro milênios possuem semelhanças e diferenças como segue abaixo de acordo com 

Kitchen (1966, p. 95): 

Primeiro Milênio  Segundo Milênio  

1. Preâmbulo ou título 1. Preâmbulo ou título 

2. Estipulações  2. Prólogo histórico  

3. Maldições  3. Estipulações 

4. Testemunhas 4. Uma cópia registrada da aliança 

 5. Testemunhas  

 6. As maldições  

 7. Bênçãos 

 

O conceito de aliança no texto hebraico era constantemente encarado como uma 

criação da época dos profetas, por volta do ano 600 A.C (Primeiro Milênio). Por conta disto, 

as semelhanças básicas encontradas entre a aliança da época dos profetas (Primeiro 

Milênio) e aliança do Sinai era tida como pertencentes à mesma época, enquadrando 

assim a composição dos livros de Êxodos e Deuteronômio no período do Primeiro Milênio, 

entre os anos de 900-600 a.C. Com essas descobertas, notou-se que o livro de 

Deuteronômio reflete  as alianças do Segundo Milênio, sendo provavelmente de autoria 

Mosaica como veremos adiante.  

 

2.5 Aliança e autoria mosaica 

 

 Porém a ideia de que a estrutura literária de Deuteronômio pertencesse à época 

dos profetas no oitavo século foi desconsiderada por muitos estudiosos, pelo fato de as 



evidências internas do próprio livro rebaterem a ideia de uma data tardia como era sugerida 

(ARCHER, 2008, p. 173). Archer, que prefere a posição conservadora, a qual defende que 

Deuteronômio foi composto por Moisés aponta que por meio das evidências históricas, 

assim como da análise literária é possível mostrar de modo mais positivo a autoria mosaica 

de Deuteronômio, o qual foi escrito antes do aparecimento dos profetas no oitavo século 

a.C, precedendo assim a divisão monárquica hebraica em Israel e Judá que acorreu no 

décimo século a.C, e como estando próximo à conquista liderada por Josué. 

 Para a sustentação do argumento acima de que o livro precede o surgimento dos 

profetas, Archer  (2008, p. 176) identifica as expressões “o Senhor teu Deus” e “o Senhor 

Deus de teus pais” como sendo peculiares e comuns a Deuteronômio, enquanto nunca 

ocorrem nos profetas do oitavo século. Isto seria um indício de que Deuteronômio e os 

profetas não pertencem à mesma época. 

Ainda para comprovar a autoria de Deuteronômio como anterior à divisão dos 

reinos, Archer (2008, p. 179) apela ao conteúdo do próprio livro que demonstra uma 

completa ignorância no que diz respeito à divisão dos reinos ocorrida em 931 a.C algo que 

não poderia deixar de ser relatado caso o livro fosse mesmo deste período do Primeiro 

Milênio. 

Para finalizar sua exposição acerca da possível autoria mosaica para o livro de 

Deuteronômio Archer (2008, p. 182), menciona que o tom confiante, otimista encontrado 

neste livro parece corresponder à situação de um povo que possuía Alguém muito forte, o 

Todo Poderoso, que lhes ajudaria a conquistar e colonizar uma terra habitada por povos 

maiores e mais fortes que eles. Desta forma o período pré-Davídico pode ser reconciliado 

com o texto hebraico.  

Ainda que Archer não mencione o conceito da aliança como sendo importante para 

a datação de Deuteronômio, este conceito, dentro dos tratados hititas do segundo milênio 

a.C contém diferenças daqueles tratados do primeiro milênio. Uma discussão acerca das 

opiniões sobre a aliança e sua datação para Deuteronômio pode ser vista em Kitchen 

(1966) e Hasel (2008). 

Esta descoberta gerou duas questões acerca da composição do livro de 

Deuteronômio - estabelecida entre o nono ao sexto século a.C. - pelos estudantes da 

crítica moderna. Primeiro: como os escritores puderam reproduzir de maneira muito 



própria as formas da Aliança que já haviam caído em desuso quase 600 anos antes? A 

segunda questão: Por que a forma da aliança descrita no contexto do Sinai se 

assemelhava mais às formas do décimo terceiro século ao invés das formas do sexto 

século? 

A resposta honesta de ambas as perguntas representa aceitar que o conceito da 

aliança se tornou não apenas importante para entender o relacionamento entre Deus e o 

Seu povo, mas também confirmar que o Pentateuco, especialmente o livro de 

Deuteronômio fora escrito em uma época que refletia a época de sua composição.  

A proposta de Mendenhall de que a aliança encontrada em Êxodo 20 possuía estas 

características trouxe desconforto dentre a academia, em especial sobre aqueles 

defensores da composição tardia do século nono até o sexto século a.C. de alguns dos 

livros do Pentateuco. Dentre eles está o livro de Deuteronômio que era apontado como 

tendo sido composto por volta de 621 a.C.  

 

2.6 A singularidade do conceito bíblico de aliança 

Será que o modelo da aliança hitita pode descrever exaustivamente o 

relacionamento entre Deus e Israel?  De acordo com Hasel (1982, p. 19) isso não seria 

possível, pois quando é feita a relação entre os tratados do antigo Oriente e a aliança 

encontrada no texto hebraico não é preciso considerar a ideia de que o texto hebraico tem 

seu próprio contexto, e isto significa que a escritura hebraica não pode ser interpretada ou 

iluminada completamente à luz apenas das dos padrões sociocultural daquele lugar. 

Kitchen (p. 102) também menciona que a representação do conceito da aliança presente 

nas escrituras hebraicas não expressava meramente a noção de relações políticas entre 

governantes humanos e outros povos. 

Nos dois Testamentos o modelo dos tratados hititas torna-se, de certo modo 

insatisfatório, para descrever a amplitude do relacionamento Divino-humano, ou entre 

Deus e seu povo. Isso se dá pelo fato de o modelo hitita promover o relacionamento em 

perspectivas políticas e possivelmente egoísticas, não servindo assim para preencher todo 

o sentido do relacionamento do Deus dos Israelitas como o povo. 

No texto hebraico o conceito da aliança possui uma terminologia comum aos 

tratados políticos contemporâneos à formação deste texto; no entanto carrega significados 



mais peculiares ao contexto do próprio texto. Por exemplo, a expressão idiomática de 

origem sumeriana karat berit significa “cortar uma aliança” que descreve o ato de fazer 

uma aliança, por meio da morte de animais em que assegurava a certeza daquela aliança 

(HASEL, 1966, p.17). Esta expressão ocorre oitenta vezes dentro do texto hebraico como 

em Gn 15:18; Ex 24:8; Dt 4:23; 5:2; Jr 11:10; Ez 34:25 etc. Sendo que a palavra em 

hebraico Berit aparece 287 vezes na perspectiva política humana e também para 

representar o relacionamento entre Deus e seu povo. 

 

2.6.1 Aspectos semelhantes 

 

A presença desta expressão karat berit ligada a pactos políticos está amplamente 

representada dentro da cultura dos povos orientais contemporâneos ao povo de Israel e 

até dentro da Bíblia hebraica como se vê em Gênesis 14:13;21:22-32; 1Sm 18:3;20:18; 

2Sm 3:12-13; 5:1; 1Rs 20:34; Ml 2:14; Ez 17:15; Os 12:1 Essas passagens denotam um 

sentido não muito religioso do conceito da aliança dentro da composição hebraica. A 

estrutura das alianças firmadas no Oriente Próximo, já relatadas no início deste capítulo, 

apontam mais algumas semelhanças.  

 

2.6.2 Aspectos diferentes 

 

Por outro lado, esta expressão também serve na maior parte de suas aparições 

para apontar o relacionamento entre Deus e o homem. Exemplos disto se dão nos 

relacionamentos pactuais descritos através das histórias de Noé, Abraão, Moisés, Davi e 

a Nova Aliança que é descrita em Jeremias. É sobretudo a partir deste conceito da aliança 

nas escrituras que os aspectos socioculturais dos pactos nos povos se tornam insuficientes 

para abarcar a amplitude do contexto do relacionamento entre as partes da aliança; o 

conceito da aliança bíblica evidencia abundantemente a misericórdia de Deus; atribui 

aspecto diferenciado do que sejam as estipulações; amplia a noção de obediência; 

identifica a quebra da aliança por parte do homem como pecado; etc.  

É fato que o conceito hitita ajuda a compreender aspectos da obediência que o 

homem, como parte alcançada pela aliança deve render ao seu Senhor, que é Deus, 



contudo não se pode afirmar que este conceito possa ser interpretado como um espelho 

límpido para entender o relacionamento transcendente encontrado na Bíblia atentando 

assim para o que foi pontuado por Hasel e Kitchen.  

Uma complementação vem da parte de Robertson (1980, p. 4), indicando que a 

estrutura de relacionamento entre Deus e Seu povo não pode ser encontrada fora da 

Bíblia, ou seja, não se acha paralelos entre a aliança bíblica e os tratados do antigo oriente, 

onde um deus pagão vem e faz aliança com o povo, como ocorre no texto bíblico. 

Portanto quando um dos Testamentos toma emprestado os costumes de sua época, 

estes mesmos costumes podem ser usados em uma dimensão mais ampla por causa do 

contexto peculiar encontrado neles. 

 

2.7 As Alianças de Deus no Antigo Testamento  

 

 Percebemos de maneira clara que há uma aliança de Deus e Israel. Entretanto 

encontramos logo no início do Antigo Testamento uma série de alianças que Deus vai 

estabelecendo com seus escolhidos (LARONDELLE, 2005). Apesar da palavra berit não 

aparecer no texto, Deus estabeleceu uma aliança com Adão; as características são 

convincentes. Temos também a aliança de Noé, Abraão, Israel no monte Sinai, de Davi e 

a Nova Aliança que Jeremias aborda. Abordaremos essas alianças de maneira sucinta, 

como um panorama, para abordamos a aliança em Deuteronômio onde o problema da 

pesquisa se encontra.  

 

2.7.1 Aliança com Adão  

 A aliança com Adão é dividida em duas partes, antes da queda e depois da queda. 

Conforme Larondelle (2005, p. 3), antes da queda se chama de maneira tradicional aliança 

da criação. Há um vínculo logo de início entre Deus e suas criaturas que são conforme 

Sua Imagem e Semelhança (Gn 1:26 e 27).  

 De acordo com Larondelle (2005, p. 4), há privilégios e certas obrigações (Gn 1:26-

30; 2:15-17). Os privilégios de reinar sobre a criação e dominá-la com amor e carinho e se 

multiplicar sobre a terra, mesmo sendo um privilégio é considerado como obrigações 

cuidar da terra que Deus tinha acabado de criar. Um mandamento específico relatado em 



Gênesis 2:17, onde o casal não deveria comer do fruto da "árvore do bem e do mal".  O 

sinal/mandamento dessa aliança está relatado em Gênesis 2:1-3 (LARONDELLE, 2005, 

p. 7-8). 

 Depois da queda do casal, entrou em ação a segunda parte da aliança de Deus. 

Por causa do pecado, Deus mostra que além de criador, Ele é o Redentor (Gênesis 3:15). 

Para facilitar a aliança com Adão de acordo com Larondelle (2005, p. 1-18). 

1) Deus é Criador, Senhor e Redentor (Gn 1-3). 

2) Ele é Soberano, criando a terra, tendo súditos que são seus filhos, que devam zelar 

por suas leis (Gn 1:26-30; 2:15-17). 

3) Rei e os seus súditos tem seu reino. O reino de Deus é a Terra (Gên 1:26-31). 

Plantou Deus um jardim no Éden (Gn 2:8). 

4) O sinal dessa aliança é o Sábado (Gn 2:1-3). 

5) Deus estabelece Leis (Gn 2:1-3, 15-17). 

 

2.7.2 Aliança com Noé 

 

 A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra "aliança" (berit) élem Gênesis 6:18 

(LARONDELLE, 2005, p. 19). Neste verso "estabelecer" (heqîm) tem uma conotação de 

manter algo que já foi estabelecido. Hasel (apud LARONDELLE, 2005, p. 19) confirma que 

a aliança com Noé é uma renovação da aliança de Adão. 

1) Deus criador (Gn 1 e 2) Deus Redentor (Gênesis 6-9). 

2) Soberano (Gn 6:7-22). 

3) Aliança de Adão (Gn 1:28), "frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra, e sujeitai-a 

Dominai... sobre todos os animais...". Aliança de Noé (Gên 9:1-7) "Frutificai, 

multiplicai-vos e enchei a terra". 

4) Sinal na aliança de Adão, Sábado (Gn 2:1-30. Sinal da aliança de Noé, arco-íris 9:13). 

5) Deus estabeleceu leis com Adão (Gn 2:1-3; 15-17) e estabeleceu com Noé (Gn 6:9, 22; 

7:5, 16; 9:3-7). 

 A Aliança de Noé é com toda a humanidade (Gn 9:18 e 19), assim como a aliança 

de Adão. 

 



2.7.3 Aliança com Abraão 

 

 O chamado de Abraão está relatado em Gênesis 12:1-3, 7. Deus faz algumas 

promessas a Abraão, que tem que ver com Canaã e algumas com o Messias. Quando 

Deus estabelece uma "aliança" (berit) com Abraão, há uma cerimônia para a confirmação 

desse pacto (Gn 15:8-21) e em seguida, Deus repete a promessa da conquista de Canaã.  

 A cerimónia de aliança está relatada de forma perfeita como se fazia na época do 

patriarca (Gn 15).  

 

Perguntou-lhe Abrão: “Ó Soberano Senhor, como posso saber que tomarei 
posse dela?” Respondeu-lhe o Senhor: “Traga-me uma novilha, uma cabra 
e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um 
pombinho”. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou 
cada metade em frente à outra; as aves, porém, ele não cortou. “Nisso, 
aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as 
enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que 
vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: 
“Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não 
lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 
quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como 
escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em 
paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta 
geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos 
amorreus ainda não atingiu a medida completa”. Depois que o sol se pôs e 
veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, 
passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a 
seguinte aliança com Abrão: “Aos seus descendentes dei esta terra, desde 
o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates: a terra dos queneus, dos 
quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refains, dos 
amorreus, dos cananeus, dos girgaseus e dos jebuseus” (Gn 15:8-21, grifo 
nosso)  

 

 Deus se tornou o agente solene, enquanto Abraão era o passivo nesta aliança 

(LARONDELLE, 2005, p. 25). Deus garantiu por sua vida que cumpriria sua promessa do 

capítulo 12:1-3 e 7. Como já vimos a aliança que Deus estabeleceu com Adão e com Noé, 

ambas tinham um sinal. Encontramos o sinal da aliança com Abrão em Gênesis 17:10, a 

circuncisão. Neste capítulo Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para 

Sara.  



 Há uma repetição das promessas feitas nas outras alianças, como por exemplo "far-

te-ei frutificar; de ti farei nações, e reis sairão de ti" (Gn 17:6), um sinal como nas outras 

alianças, circuncisão (Gn 17:10), um território, Canaã (Gn 15:18-21).  

 

2.7.4 Aliança do Sinai  

 

 Martin Buber (apud LARONDELLE, 2005, p. 29), nos diz que a aliança do Sinai não 

é uma nova aliança e sim a reafirmação de um relacionamento já existente. Pelo fato de 

logo mais examinarmos a aliança no Sinai, de modo mais especifico no livro de 

Deuteronômio, vamos passar para a aliança com Davi.  

 

2.7.5 Aliança com Davi 

 

 Em Deuteronômio 17:19-20 está escrito como um rei deve tratar a lei de Moisés. A 

aliança com o Rei Davi é uma continuação das outras, conforme LaRondelle (2005, p. 45) 

existe uma continuidade das promessas feitas nas outras alianças, sobretudo na promessa 

messiânica (2Sm 7:12).  

1. "Eu tornarei seu nome grande” (2Sm 7:9; Gn 12:2). 

2. "Eu providenciarei um lugar para Israel" (2Sm 7:10; Gên. 15:18; Dt. 11:24-25). 

3. "Farei levantar depois de você sua semente para sucedê-lo" (2Sm 7:12; Gn 17:7-

10). 

4. "Ele será meu filho" (2Sm 7:14; Ex 4:22).  

  Portanto, a aliança com Davi, é uma reafirmação das alianças anteriores, 

com certos cumprimentos que tem que ver com a terra de Canaã (ver 2Sm 8:1-14; Gn 

15:18-21) e a promessa messiânica que está conectada com sua descendência (2Sm 7:12; 

Gn 17:7-10). Esta aliança é universal de acordo com Salmo 2:12; 72:17.  

 

2.7.6 A Nova Aliança no A.T. 

 

 A nova aliança existe pelo fato de Israel ter quebrado a aliança feita com eles (Jer 

31:32). Três profetas deram muita esperança ao povo de Israel no tempo do exílio: 



Jeremias para Judá, Daniel na corte e Ezequiel para os exilados em geral. A passagem 

mais clara que trata sobre a nova aliança é Jeremias 31:31-34, onde diz:  

 

Estão chegando os dias, declara o Senhor, “quando farei uma nova aliança 
com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a 
aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para 
tirá-los do Egito; porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o 
Senhor deles”, diz o Senhor. “Esta é a aliança que farei com a comunidade 
de Israel depois daqueles dias”, declara o Senhor: “Porei a minha lei no íntimo 
deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o 
meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, 
dizendo: ‘Conheça ao Senhor ’, porque todos eles me conhecerão, desde o 
menor até o maior”, diz o Senhor. “Porque eu lhes perdoarei a maldade e não 
me lembrarei mais dos seus pecados (Jr 31:31-34, grifo nosso). 

 

 Essa nova aliança claramente une as alianças do antigo testamento e do Novo 

Testamento (LARONDELLE, 2005, p. 60). Um novo coração é essencial para a 

restauração e a certeza do ensino lecionado por Deus (Dt 30:6; Ez 36:26; Is 54:13). Há 

uma clara conexão entre Jeremias (Je 30-33) e Ezequiel (Ez 36-37), uma nova pregação 

e um novo coração uma nova aliança mais efetiva para o crente individual (LARONDELLE, 

2005, p. 62).  

 O problema da antiga aliança não tem que ver com Deus, porém com Israel que 

tem um coração incircunciso (Lv 26:41; Dt 10:16; 30:6; Je 4:4), mas qual seria o motivo de 

ser uma "nova" aliança?  

1. Conhecimento universal de Deus (Is 54:13; Je 31:34). 

2. A promessa do reino do Messias para todo o Israel na terra prometida (Is 11:10-

16;65:17-19; Je 32:37-42; 37:24-26; Ez 34:25-31). 

3. Uma era do Espírito, que motivaria um coração obediente (Is 61; Ez 36:27; 37:14; 

Jl 2:28-29). 

4. Um retorno e uma restauração visível na vida com Deus (Ez 37:26-28; 43:1-4).  

 Portanto a nova aliança é a junção de todas as alianças passadas com a certeza 

de um novo coração, imbuído pelo Espírito para obedecer em amor a lei de Deus.   



3.  ALIANÇA EM DEUTERONÔMIO 

 
 

3.1  A estrutura bíblica da aliança em Deuteronômio 

 

1. Preâmbulo: A. Êxodos 20:1. B. Deuteronômio 1:1-5. 

2. Prólogo histórico ou um retrospecto da história: A. Êxodos 20:2. B. Deuteronômio 

1:6-3-29. 

3. Estipulações:  

a. Êxodos 20:3-17, 22-36 (básica), 21-23 e 25-31 (detalhada).  

b. Deuteronômio 4-11 (básica), 12-26 (detalhada). 

4. Uma cópia para ser guardada e lida: A. Êxodos 25: 16; 34: 1,28-29. B Deuteronômio 

31:9-10, 24-26. 

5. Testemunhas: já que a convocação de deuses para servirem de testemunhas não 

era tolerado eles levantavam algum tipo de monumento de pedra (Êxodos 24:4), ou 

a cantavam a canção de Moisés (Dt 31:16-30) e até a convocação de pessoas como 

testemunhas era válida (Js 24:22). 

6. Maldições e Bênçãos: Deuteronômio 28. 

 

3.2  O conceito bíblico de aliança e sua lei  

 

3.2.1 Definição de Lei 

 

 Deuteronômio é um nome grego, que significa segunda lei, no sentido de encontrar 

a repetição de toda a lei neste livro.  Este livro, portanto, tem por conteúdo a repetição da 

lei de Deus; neste sentido, vale recordar que o que o livro traz é a repetição da Torah. 

Contudo, o que pode ser considerado lei? Para Hasel (1982, p. 78), a palavra Torah 

demanda um significado que tem que ver com instrução e ensinamento e não 

necessariamente a especificação do que pode ser feito e do que não pode. Para corroborar 

esta ideia está a própria interpretação dos israelitas acerca do que significava Torah. Para 

eles, a Torah poderia ser entendida como sendo os cinco primeiros livros do cânon 

hebraico: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio (Js 1:8; Mt 5:17). É 



perceptível que Gênesis não possui um caráter de estipulações, contudo é tido como 

formando a lei.  

Sendo assim é em Deuteronômio que encontramos a repetição das instruções e 

ensinamentos divinos para um povo que estava prestes a entrar na terra da promessa. É 

interessante notar também que a mesma lei havia sido expressa quarentas anos antes 

para os adultos acima de vinte anos, mas os que estavam para entrar na terra eram os 

homens que nessa época tinham menos de vinte anos e seus respectivos filhos.  

Levando isso em consideração, pode ser que a leitura do Pentateuco, que narra a 

origem do povo de Israel e sua saga por entrar na terra da promessa, sugira a necessidade 

de instruções de como o povo deveria se portar ao colonizar a terra. A mesma terra havia 

sido prometida a duas gerações e para ambas as gerações o Senhor apresentou um 

conjunto de instruções de como eles deveriam viver naquele lugar.   

 

A aliança Mosaica manifesta sua distinção com a externalização de um 
resumo da vontade de Deus. Os patriarcas certamente foram 
conscientizados do que compunha as partes gerais da vontade de Deus. 
Algumas ocasiões receberam uma revelação especifica acerca de algum 
ponto da vontade divina. Porém com Moisés, tudo foi ampliado, pois um 
sumário explicito da vontade de Deus lhe foi entregue inscrito na lei. 
Aquelas tábuas externas ao homem, formalmente eram a materialização 
da vontade divina, esta foi a grande diferença e ampliação da aliança 
mosaica (ROBERTSON, 1980, p. 172). 

 

3.2.2  Uma lei única 

 

 De acordo com o próprio livro de Deuteronômio esta lei, ou instruções e 

ensinamentos eram distintas de todas as leis pelas quais os demais povos da terra viviam. 

(Dt. 4:5-8) Isso de certa forma iria fazer com que estes povos reconhecessem a sabedoria 

por detrás de Israel. De acordo com Archer (2008, p. 180) a lei do povo de Israel possuía 

diferenças muito mais interessantes do que semelhanças com algum código legislativo 

contemporâneo. Por exemplo, o código de Hamurabi que promulgou a lei da terra em 1726 

a.C. dizia, 

 

Se um nobre ferir a filha doutro nobre livre, e provoca um aborto da parte 
dela, deve pagar dez siclos de prata pelo feto dela. Se aquela mulher 



morrer, devem matar a filha do primeiro. Se, por uma pancada violenta, 
provocar um aborto da filha de um membro da plebe, deve pagar cinco 
siclos de prata. Se aquela mulher morrer, deve pagar ½ mina de prata. Se 
ferir a escrava de um nobre livre e provocar um aborto da parte dela, deve 
pagar dois siclos de prata. Se aquela escrava morrer, deve pagar 1/3 mina 
de prata (FEE; STUART, 2009, p. 147). 

 

Enquanto o código babilônico faz distinção entre classes, livre ou semi-livre, e 

escravo, em Deuteronômio não há distinção alguma entre classes. Por estas diferenças 

alguns caracterizam o código mosaico como sendo muito mais avançado, eticamente, que 

os outros códigos. Para Fee e Stuart a lei que deveria ser conservada pelo povo de Israel 

abordava a proibição do assassinato independentemente da posição social ou sexo; e 

aquilo que diz respeito às lesões causadas sobre os escravos era outra representação 

quilométrica da posição de avanço desta lei em relação à demais. Pois se um escravo 

perdesse um dente, por conta de uma agressão, o seu dono deveria lhe conceder o alforria 

(Ex 21:27). Outra diferença muito perceptível diz respeito à posição dos escravos na 

sociedade. Dt 23:15-16 contrasta com a posição inferior dos escravos de povos vizinhos 

em sua própria sociedade e os escravos do povo de Israel.  Mais uma diferença encontrada 

é o que no povo de Israel um pai nunca poderia entregar a vida de sua filha por uma vida 

que ele mesmo havia tirado, algo que contradizia a pratica dos outros povos (Dt 24:16) 

(FEE; STUART, 2009, p. 148). 

No que se refere à religião dentro da lei, o código mosaico também se demonstra 

diferente dos demais. Neste código é possível encontrar alto teor de moral e religião.  Isso 

verificado pelos 346 versículos presentes nos capítulos 12-26 de Deuteronômio e se 

constata que mais da metade deles está vinculada à moral e com a religião, enquanto que 

93 se relacionam com a colonização da terra. Também se verifica a legislação em Israel 

carrega uma grande quantidade de promessas, exortações, advertências, e bênçãos que 

particularmente não são encontrados com a mesma ênfase em outros códigos (ARCHER, 

2008, p. 180). 

 Em uma leitura do texto de Deuteronômio será possível compreender que a lei dada 

ao povo de Israel fora dada em um contexto de relacionamento entre Deus e o Seu povo, 

ou aliança, a qual servia para conservar este relacionamento entre Deus e o homem. Além 

de se encontrar em Deuteronômio a ideia de que a obediência à lei de Deus determinaria 



a conservação do povo na terra de Canaã É possível, contudo afirmar que esta lei serviria 

para a revelação do caráter de Deus aos outros povos.  Isto será analisado nas próximas 

seções.  

Deus é revelado como o Soberano dentro do livro de Deuteronômio, pois é Ele quem 

liberta, quem condena, quem dá e quem tira a terra, quem alimenta e faz passar fome, 

quem promete e quem cumpre. Para uma reflexão sobre o papel de Deus em 

Deuteronômio é importante levar em consideração o contexto da aliança, pois é baseado 

nele que Deus agirá em favor de Israel, tanto o cumprir promessas, quanto ao estabelecer 

estipulações pelas quais o povo deveria proceder, também será necessário focar a relação 

dEle com a terra e o povo.  

O povo de Israel estava pela segunda vez diante da terra que o Senhor 
havia 40 anos antes mostrados também à geração anterior, ou seja, os 
filhos agora estavam para entrar no local em que seus pais viram, mas não 
entraram, justamente por não cumprirem o que Deus lhes havia ordenado 
(Dt 4:34; 6:23).  

 

3.3  Deus e a terra de Canaã  

 

 A partir do ocorrido mencionado acima o livro de Deuteronômio apresenta Deus 

como o Senhor da Terra (Dt 1:8, 21, 34-35; 2:5,9, 19; 3:18), pois Ele é o responsável de 

permitir que Israel se aposse do território prometido a Abraão ao mesmo tempo em que 

Ele tem autoridade para retirar a terra da possessão de outros povos (Dt 2:24,31; 3:2; Dt 

7).  Ainda no que diz respeito à relação de Deus com a terra, o livro de Deuteronômio 

demonstra que Deus estabeleceu uma condição para que o povo pudesse se manter na 

terra, isso envolvia a obediência à lei que Ele deu ao povo (Dt 7:6, 13) a qual incluía o 

cuidado pelos desfavorecidos também.  

 

3.4  O povo e a terra de Canaã 

 

 A terra onde o povo iria colonizar já possuía casas, cisternas, oliveiras e vinhas que 

o povo de Israel não havia construído ou plantado (Dt 6:10-19); realmente esta terra era 

diferente de tudo o que eles haviam experimentado anteriormente. Deus compartilhando 

com eles um lugar onde poderiam iniciar uma nova vida, um recomeço, pois deixariam de 



ser peregrinos, sem paradeiro e ganhariam um local onde poderiam ser sócios de uma 

terra (Dt 12:8-9), a qual não precisou comprar. O povo finalmente ao entrar na terra estaria 

entrando no descanso, ao findar uma jornada de quarenta anos, aquele parecia ser o 

melhor local para descansar das intempéries do deserto (Dt 4:35-38). 

Contudo, o que não pode ser esquecido é que tal presente exigiria grandes 

responsabilidades. Naquele território, de acordo com Deuteronômio 4:14 o povo deveria 

atrair a atenção dos outros povos, isso se daria pelo cumprimento da lei de Deus. Como 

já mencionado neste trabalho a lei de Deus era toda instrução, ensinamento transmitido 

ao povo por meio de Moisés, e a fidelidade deles às ordenanças divinas não apenas os 

asseguraria naquela terra, mas também revelariam o conhecimento de Deus aos povos 

estrangeiros que não conheciam a Deus.  

A obediência e cumprimento daquilo que o Senhor havia ordenado ao povo 

deveriam ser executados não somente sobre as bases externas da vida, no sentido de 

fazer para alguém ver. Para o povo Deus exigia uma obediência que fosse completa (Dt 

5:29; 6:4-9, 25). As leis deveriam estar na mente e na praticidade da vida comunitária. 

É certo que Deus amava Israel como um pai ama seu filho (Dt 8:5), e até os 

disciplinara durante quarenta anos, contudo parece que neste relacionamento algumas 

coisas precisavam ficar esclarecidas para que tanto Deus continuasse abençoando o povo 

quanto o povo sendo abençoado por Deus. 

A obediência à lei de Deus certamente era o objetivo de Deus para o Seu povo para 

que este fosse mantido na terra (Dt 1:1-5,26,34-35; 4:2, 6, 39-40). No entanto, Deus 

apresenta mais recomendações para que o povo evitasse a transgressão das ordenanças 

tanto na mente quanto no dia a dia. Estas recomendações dizem respeito à memória 

constante de quem é Deus (Dt 6:12;8:2) e por isso Lhe atribuir louvor (Dt 8:10); isto parece 

indicar que sua atitude em recordar quem é Deus e louvá-lo evitaria que eles incorressem 

no orgulho (Dt 8:12) de pensarem que tudo até ali havia sido adquirido por sua própria 

força (Dt 8:17). Eles haviam sido escravos (Dt 6:11- 12) e, portanto, não teriam condição 

alguma para conquistar aquela terra, assim como não poderiam ter se autossustentado 

por quarenta anos no meio do deserto (Dt 8:16). Esses elementos deveriam ser 

transmitidos às gerações futuras para que os descendentes continuassem sabendo quem 



era Deus e eventualmente questionassem da razão porque deveriam obedecer aos 

estatutos que haviam sido dados por Deus (Dt 6:20). 

Ao relembrarem quem era o Deus que os havia levado à terra e os introduzindo 

naquele local, o povo jamais poderia se sentir orgulhoso de haver conquistado alguma 

faixa de terra pela própria força. E a lembrança constante acerca de como Deus os havia 

cuidado seria um testemunho de que Deus era poderoso e fiel. Estas duas características 

são amplamente demonstradas no livro de Deuteronômio e possuem o objetivo de levar o 

povo a confiar em Deus e consequentemente naquilo que Ele falou (Dt 8:2-4).  

 

 



4. PAPEL E SIGNIFICADO DO ANO SABÁTICO EM DEUTERONÔMIO 

 

4.1 A lei do Ano Sabático em Dt 15:1-11 

 

 A lei do ano sabático é uma parte essencial da lei que Deus transmitiu ao povo de 

Israel quando entrou na terra de Canaã. Esta lei também já havia sido pronunciada àquela 

primeira geração no monte Sinai.  

O termo "ano sabático " em Levítico 25:2-7 também pode ser compreendido como 

sábado de descanso e sábado do Senhor (Dt 15:1-11). O propósito desta lei ser instituída 

tem a ver com o cancelamento das dívidas e cuidado com os pobres no sétimo ano (Êx 

23:10- 11; Dt 15: 1-11); o descanso da terra também era para ser entendido como 

propósito desta lei (Lv 25). 

De acordo com Deuteronômio 31:10-13 todas as leis, incluindo a do ano sabático e 

suas implicações, deveriam ser levadas em consideração. Esta atitude do povo em 

obedecer às leis de Deus asseguraria sua permanência na terra e o recebimento das 

bênçãos do dono da terra. Esta obediência teria que ser praticada de “todo o coração e 

com toda a alma” (Dt 6:4-5).  

O cumprimento do ano sabático em Deuteronômio serviria para diminuir a pobreza 

dentre o próprio povo de Deus na terra de Deus (Dt 15:4). O texto parece indicar que eles 

não deveriam ficar com medo de cumprir esta lei, pois Deus os abençoaria ricamente como 

havia prometido (Lv 25:20-21). Nesta altura Deus já havia dado a eles evidências de que 

poderiam confiar nas promessas divinas. Em função das promessas divinas em 

Deuteronômio 15:6 “vocês emprestarão a muitas nações”, “vocês dominarão sobre todos”, 

o povo tinha ou deveria ter a certeza de que o cancelamento das dívidas e a liberdade dos 

escravos não atrapalharia sua economia. 

 A comunidade no Antigo Oriente estava engajada no cultivo e produtividade da 

terra. Sendo assim, tanto escravos, quanto um ano inteiro bem trabalhado, poderiam 

ajudá-los a evitar a pobreza, entretanto Deus instituiu esta lei contrariando a lógica da 

sociedade, para mostrar que o sustento e bem-estar na terra não dependeria 

essencialmente da força deles próprios, mas da fidelidade do dono da terra que 

compartilhava com eles aquele local (Dt 8:1-3;17-18). 



Isso leva o leitor moderno a imaginar que ao povo não “endurecer o coração” e “não 

fechar a mão” para com o necessitado estaria demonstrando aos povos vizinhos e aos 

próprios compatriotas que sua economia repousava na fidelidade das promessas de Deus 

(Dt 15:7). 

  Como já mencionado, a permanência na terra e o uso fruto das bênçãos divinas 

estão condicionadas à obediência à lei de Deus. Neste caso, o não cumprimento da lei do 

ano sabático implicaria em maldições para o povo (Lv 26:34-35,43).  

O texto hebraico não fornece informação de que os israelitas cumpriram o ano 

sabático. Contudo, é possível encontrar uma abundância de evidências de que o povo não 

cumpriu esta lei, e por consequência colheram os frutos.  

 
Lev 26:34 e 43 inclui entre suas razões para o exílio de Israel sua 
negligência em fazer a descansar seus sábados, ou seja, os anos 
sabáticos. As previsões de que o exílio duraria 70 anos (Jr 25:12; 29:10; Cf 
Dn 9:2), também parecem pressupor o uso de ciclos sabáticos. Por fim, os 
termos do acordo solene iniciada por Neemias, com os sacerdotes, os 
levitas, e as pessoas, incluiu a manutenção do ano sabático. Em Ne 10:31 
o povo se compromete a abrir mão do produto da terra no sétimo ano. A 
promessa abrange, assim, tanto a lei de repouso de Êxodo e a lei de 
Deuteronômio, mostrando que esta lei não é inventada na época de 
Neemias, mas uma restauração por parte do povo. No período 
intertestamentario existem algumas referências explícitas ao ano sabático. 
Estas ocorrem no período dos Macabeus (163/2 aC); no período do 
assassinato do pai João Hircano (135/4 aC); no reinado de Agripa I (41 dC 
/ 2), e, no segundo ano de Nero (AD 55/6) (FREEDMAN, 1992, p. 860). 

 

No período dos profetas é possível perceber uma constante preocupação tanto para 

com os pobres da terra, quanto para com aqueles que dentre o povo não estavam 

cumprindo o propósito de Deus. Em Jeremias 2:34 o profeta registra a queixa do Senhor 

para com o povo que era injusto para com os pobres e necessitados. O profeta Ezequiel 

também recebeu de Deus a acusação de que Israel se assemelhava à cidade de Sodoma, 

pois não cuidava e não ajudava os pobres e necessitados do povo (Ez16:49); isso incluía 

o ato de não devolver o penhor (Ez 18:12; cf Ex 22:25-27). Um terceiro elemento 

encontrado na mensagem de Ezequiel é o repúdio de Deus para com o povo que seguia 

na prática da extorsão e roubo. Eles também oprimiam os pobres e os necessitados, além 

de e maltratar os estrangeiros, negando-lhes a justiça (Ez 22:29). De alguma maneira a 



preocupação para com os necessitados é um reflexo do conhecimento de Deus como é 

afirmado pelo profeta Jeremias 22:16.  

 Em Isaías 58:6-7 o profeta reage à condição do povo de Israel. O povo parecia estar 

interessado em buscar ao Senhor (Is 58:2); também aparentava querer saber qual era a 

vontade de Deus (Is 58:3). Em função disto eles até se ajuntavam para buscar o favor do 

Deus de Israel, como um povo que pratica a justiça (Is 58:2). Contudo, o profeta os 

denuncia pela desconsideração para com o faminto enquanto aparentavam justiça (Is 

58:7,10).  

 O profeta demonstra o princípio do ano sabático ao relembrar ao povo que a 

preocupação para com o necessitado era uma lei de Deus (Is 58:7). Isaías também 

apresenta que Deus sustentaria aqueles que pelo cumprimento lei revelava o caráter de 

Deus seriam sustentados pelo próprio Senhor (Is 58:14). 

 

4.2 Limites da passagem 

 

 Morrow (apud CRISTENSEN, 2001, p. 310) argumenta que há no capítulo 15:1-11 

duas unidades que se completam. Dos versículos 1 a 6 uma unidade com o foco no 

versículo 4 "para que no teu meio não haja pobre" e a outra unidade dos versículos 7-11 

com foco no 9 e 10 "guarda-te no seu coração [...] não lhe dê nada". Portanto a perícope 

vai do versículo 1 ao 11 dividido em duas unidades.  

 

4.3 Contexto histórico 

 

 A introdução do livro (cap. 1:1-5) mostra o contexto de forma clara. Um pouco antes 

de entrar na terra prometida, Moisés faz seu discurso de despedida e renova a aliança 

com os filhos de Israel. No monte Horebe, proximo a Cades-Barnéia (onze dias de jornada 

para a terra prometida), Moisés até o capítulo quatro revisa o passado e dá início a um 

processo de reflexão; além de catalogar os acontecimentos passados, ele avalia, 

interpreta a história de Israel e organiza dados anteriores para instruir o povo (HOUSE, 

2002, p. 219-220).  



 Após essa introdução em forma de exortação, Moisés recapitula as estipulações da 

aliança, sendo que o ano sabático faz parte dessas estipulações específicas.  

 

4.3.1 Ambiente social  

      A passagem em estudo está localizada nas estipulações estabelecidas por Deus 

em sua aliança. Moisés recapitulou a história do povo com Deus, renovou a aliança. O 

ano sabático tem impacto direto no estilo de vida dos israelitas após a conquista. A 

passagem é relevante tanto para Israel (cultivo da terra, perdão das dívidas) e para nós 

hoje, pois o princípio da lei é eterno, ter um coração cheio de misericórdia, perdão, 

remissão, amor ao próximo etc. 

 

4.3.2 Cenário histórico e geográfico  

 

 No final do livro de Números, Israel aparece acampado nas planícies de Moabe, 

prestes a invadir Canaã (CHAMPLIN, 1933 p. 753). Israel estava perto das margens do 

Jordão (Dt 1:1-3), tendo conquistado boa parte da Transjordânia. Segundo Harrison (2005, 

p. 154-156) as características de Canaã estavam de acordo com um padrão irregular de 

quatro faixas paralelas, limitadas pelo mar Mediterrâneo e o Deserto da Arábia, divisão 

causada pela presença de duas cadeias de montanhas, formando uma faixa costeira 

chamada Planície Marítima. A cadeia central de montanhas se estendia para o sul, desde 

as Montanhas do Líbano, o vale do Jordão e o Planalto da Palestina oriental e continuava 

até o lado ocidental desde o Monte Hermom até o Monte Hor. Ao norte do Monte Carmelo, 

a planície costeira se estreitava consideravelmente, mas ao sul ela se alargava 

gradualmente até Gaza e se estendia até cerca de vinte cinco quilômetros em direção ao 

interior. Um pouco mais ao sul , encontrava-se o distrito do Neguebe, uma área de cerca 

de 920 quilômetros quadrados de extensão, era uma área irregular cortadas por vales, 

coberta por florestas, neste caso específico seu valor para a finalidade agrícola era 

limitado. Portanto toda a terra de Canaã, exceto o Neguebe era propícia para a agricultura. 

Sendo muito significativo o repouso sabático.   

 Para entender melhor o ano sabático e a ordem para deixar a terra descansar, é 

necessário de forma sucinta descrever a importância do sábado semanal onde se 



empresta a simbologia para o repouso da terra. Em Gênesis 2:1-3 Deus descansou, 

abençoou e santificou o sétimo dia.  De acordo com Timm (2010, p. 106), Deus 

transformou o sábado em um canal de bênçãos para os seres humanos. Das incontáveis 

bênçãos Timm (2010, p. 107-109) enumera algumas, como por exemplo: o sábado revela 

o caráter de Deus; reafirma nossa origem; gera maior sensibilidade para com a natureza; 

estimula a estabilidade emocional; nos liberta do espírito competitivo e mercantilista; 

promove a saúde física; reforça o amor e o serviço altruísta. O ano sabático corrobora 

algumas das bênçãos enumeradas, revela o caráter de Deus ao se preocupar com os 

pobres(Dt 15:4, 7-11); gera maior sensibilidade para com a natureza (Lv 25:1-7), ao 

permitir o descanso da terra; nos liberta do espírito competitivo e mercantilista, ao deixar 

de cultivar por um ano e reforça o amor e o serviço altruísta ao perdoar as dívidas.   

 No Pentateuco há uma ênfase no fato de Deus ser o dono da terra (Êx 19:5; Lv 

25:23 e  Dt10:13 e 14 e etc); sendo Ele o proprietário de toda a terra, os israelitas eram os 

seus mordomos. O ano sabático estabelecido por Deus por implicação parece refletir os 

bênçãos sabáticas semanais ao ano sabático.   

 

4.3.3 Data e Autoria.  

 

 A data depende da autoria do livro; há várias discussões a respeito da autoria. 

Segundo House (2002, p. 214) há quatro enfoques básicos de Deuteronômio. Primeiro, os 

que ainda seguem as conclusões de Julius Wellhausen, propagador da crítica da fonte, a 

qual tenta reconstruir e analisar as fontes literárias que hipoteticamente serviram de base 

para o texto Bíblico (DAVIDSON, 2007, p. 104). Wellhausen atribui ai escrita do livro em 

621 a.C em apoio à reforma de Josias. No segundo enfoque, A. D. H Mayes argumenta 

que Deuteronômio  era no início um antigo código legal que posteriormente foi acrescido 

de elementos de aliança e tratado; Terceiro, um grande número de autores acredita que o 

livro possui elementos que refletem um tratado hitita, entretanto o livro é pós-mosaico. 

Finalmente no quarto e último enfoque, com base nas semelhanças com os tratados hititas 

de vassalagem, muitos escritores, argumentam que os dados históricos e canônicos 

sugerem a data de composição de Deuteronômio no segundo milênio a.C. Portanto, por 

causa das evidências internas (constantemente chamado de livro da lei de Moisés), a 



terminologia da aliança que permeia o livro e das evidências externas (tratados hititas de 

vassalagem do segundo milênio), há concordância com os conservadores (autoria 

mosaica), e, segundo Ellisen (1991, p. 57), a data da composição do livro é em torno de 

1400 a.C. 

 

      4.4 Contexto Literário 

 

 Como já foi abordado, o livro de Deuteronômio tem suas características em forma 

de um tratado ou aliança. De acordo com House (2002, p. 221) do capítulo 5 ao 28, Moisés 

traça as estipulações genéricas e específicas que Yahweh exige de Israel. O capítulo 15 

está dentro das estipulações específicas. Portanto seu contexto literário tem que ver com 

as estipulações da aliança. Para Fee e Stuard Deuteronômio é considerado uma narrativa 

(2014, p. 109), assim como também está no formato de aliança (2014, p. 199). Entretanto, 

segundo Thompson (1985, p. 14) a característica estrutural mais óbvia de Deuteronômio 

é que o livro é composto por três discursos de Moisés a Israel. Há uma introdução (1:1-5) 

e o primeiro discurso se inicia em 1:6 onde Moisés faz um retrospecto da atividade de 

Deus em favor de Israel durante toda sua peregrinação até a chegado ao Rio Jordão (1:6 

– 3:29), com uma exortação à obediência (4:1-40). O segundo discurso começa no capítulo 

5 e vai até o capítulo 28 e é o coração do livro. O terceiro discurso capítulo 29 e 30, 

constituindo-se de um apelo a Israel para que aceite a aliança (1985, p. 15), e os últimos 

capítulos (31-34) parecem à primeira vista ser apêndices. Lasor et al (2009, p. 121) 

confirma essa mesma característica de discurso. Para Lasor et al (1999, p. 123) há três 

discursos em Deuteronômio (1:6-4:43; 4:44-26-19; 29:1-30:20), sendo o segundo discurso 

(4:44-26:19) dividido em dois tópicos: Primeiro  tópico, as exigências da aliança (4:44-

11:32); e segundo tópico, lei (12:1-26:19), consequentemente o ano sabático está no 

segundo discurso dentro do segundo tópico que aborda a lei. Conforme Rendtorff (1991, 

p. 150) o livro começa com uma dupla introdução (1:1-4, 40; 4:44-11, 32); seguido de leis 

(12-26); como uma seção final (27-34). Contudo, Rendtorff reconhece os três discurso 

proferidos por Moisés (1991, p. 150-154), e ressalta o estilo exortativo e a quantidade de 

admoestações que o livro contém (1991, p. 152), que conforme Lohfink (apud, Rendtorff, 

1991, p. 152) há no livro um “esquema exortativo”. Portanto o contexto literário do livro tem 



que vem com três discursos de Moisés, sendo que o livro têm uma estrutura aliança. Assim 

sendo, o ano sabático está dentro do segundo discurso de Moisés, localizado na parte da 

lei.  

 

 4.4.1 Autoria 

 

 Já foi argumentado que o livro de Deuteronômio reflete os escritos do segundo 

século, pelo fato de ter os mesmos tópicos de um tratado hitita. De acordo com Thompson 

(1991, p. 46), a autoria de Moisés é aceita de modo geral pelo Judaísmo e Cristianismo. 

Ele discute várias possibilidades de acordo com a alta crítica (1991, p. 46-67) e conclui 

que boa parte do livro foi escrita por Moisés; entretanto, processos de edição aconteceram. 

House (2002, p. 13-17) aborda algumas teorias a respeito da autoria (como já descrito 

acima), todavia conclui (p.15), em conformidade com Meredith Kline, Peter C. Craige, 

Eugene Merril1, que o autor de Deuteronômio foi Moisés.  

 

4.4.2 Estrutura 

 

 De acordo com Morrow (apud CHRISTENSEN, 2001, p. 310), pode ser vista esta 

estrutura na perícope que estamos analisando:  

A - A cada sete anos farás remissão v.1 e2 

B - Estrangeiros não estão incluídos. v. 3 

X - não haverá pobre entre vocês. v. 4  

B' Cuide para cumprir tudo o mandamento. v. 5 

A' Yahweh é seu Deus e Ele abençoará você. v. 6 

A Não feche sua mão para o seu irmão pobre que está ao seu redor. v. 7 

B Abra sua mão e empreste a ele. v. 8. 

X Tome cuidado para não ser tentado e não dar nada ao seu irmão pobre. v. 9 e 10 

B' Nunca deixará de haver pobre na terra. v. 11a 

A' Abra sua mão para o pobre... seu irmão. v.11b  

                                                 
1 Kline Treaty of the great king; Craigie, Book of Deuteronomy; Kalland, Deuteronomy; e Merril, 
Deuteronomy.  

https://www.google.com.br/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=653&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Duane+L.+Christensen%22&ved=0CCIQ9AgwAGoVChMIw-CNiunFyAIVC42QCh0E0w5F


 Há um fluxo de ideias no texto. O texto é divido em duas partes. Primeira parte é 

apresentado quando acontecerá a remissão (V.1), como fazer essa remissão (V.2), 

perdoando a dívida, uma vez proclamada “a remissão do Senhor” (V.2), porém, há 

excessões, dos estrangeiros não residentes em Israel poderia ser requerido o pagamento, 

mas não dos moradores de Israel (V.3). O Senhor exorta a obediência “para que não haja 

pobre” pois Ele mesmo abençoaria o povo de forma abundante (V. 4). Mais uma vez 

Moisés conclama o povo para a diligente obediência (V.5).  

 Na segunda parte, há uma ênfase na obediência do mandamento, prevendo que os 

israelitas não cumpririam a lei. Várias vezes o povo é exortado para o cumprimento; “não 

endureças o teu coração” (V.7), “não fecharás a tua mão a teu irmão pobre” (V. 7), “antes 

lhe abrirás de todo a sua mão e livremente lhe emprestarás” (V.8), “guarda-te, que não 

haja pensamento vil em teu coração” (v.8). Ter um coração vil é não ajudar seu irmão, 

próximo ao sétimo ano (V.9), para não precisar perdoar uma dívida.  Nos dois últimos 

versículos Moisés repete a necessidade de abrir o coração para o ajudar seu irmão, na 

certeza da bênção de Deus (V.10), “nunca deixará de haver pobres na terra” (V.11) é 

diferente do v. 4, de acordo com Willis (2015, p. 153) o texto poderia ser parafraseado 

desta maneira  

 

“Esforça-te para que entre ti não haja pobre [...] contudo sempre haverá oportunidade de 

mostrar graça, pois nunca deixará de haver pobres a teu redor. ”  

 

 Pois isso o último versículo da passagem termina como uma ordem explicita, 

“Portanto eu te ordeno” (V.11).  A ideia do mandamento (V.1-11) é perdoar as dívidas, 

aliviar os sofrimentos dos mais desprovidos, tendo um coração e uma atitude de amor e 

carinho (V.7), abençoando aos irmãos assim como Deus tem abençoado todo Israel (V.10). 

 

4.5 Analise o uso da passagem em outras partes da Bíblia 

 

 Há outras referências a respeito do ano sabático em Êxodo 23:10 e 11; Levítico 

25:1-7 e Deuteronômio 31:10; Neemias 10:31. Em Êxodo 23:10 e 11 a ênfase está no 

descanso da terra, "mas no sétimo ano deixarás descansar", juntamente com a 



preocupação com os pobres e os animais dos campos. A terra deveria descansar e os 

pobres e os animais iriam se alimentar da "sobra".  

 Em Levítico 25:1-7 se encontra a mesma ênfase notada em Êxodo 23:10 e 11, a 

terra deveria descansar a cada sete anos como um "sábado ao Senhor". O fruto da terra 

deveria ser o alimento de todos (V. 6 e 7), em Êxodo o texto inclui a preocupação com os 

pobres.  

 Em Deuteronômio 31:9-11 como parte da aliança, uma cópia deveria existir e ela 

deveria ser lida periodicamente para os vassalos. A leitura deveria acontecer no ano 

sabático quando todos estivessem reunidos na festa dos tabernáculos. 

 Em Neemias 10:31 realizando uma reforma após a volta do exílio, Neemias 

demonstra sua preocupação com esse mandamento estabelecido por Deus, "abriríamos 

mão do produto do sétimo ano".  

 

4.6 Texto em Português e Hebraico.

Deu 15:1  Ao fim de cada sete anos, farás 

remissão. 

Deu 15:2  Este, pois, é o modo da remissão: 

todo credor que emprestou ao seu próximo 

alguma coisa remitirá o que havia 

emprestado; não o exigirá do seu próximo ou 

do seu irmão, pois a remissão do SENHOR é 

proclamada. 
Deu 15:3  Do estranho podes exigi-lo, mas o 

que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-

ás; 

Deu 15:4  para que entre ti não haja pobre; 

pois o SENHOR, teu Deus, te abençoará 

abundantemente na terra que te dá por 

herança, para a possuíres, 

Deu 15:5  se apenas ouvires, atentamente, a 
voz do SENHOR, teu Deus, para cuidares em 
cumprir todos estes mandamentos que hoje te 
ordeno. 

Deu 15:6  Pois o SENHOR, teu Deus, te 

abençoará, como te tem dito; assim, 

emprestarás a muitas nações, mas não 

tomarás empréstimos; e dominarás muitas 

nações, porém elas não te dominarão. 

Deu 15:7  Quando entre ti houver algum 

pobre de teus irmãos, em alguma das tuas 

cidades, na tua terra que o SENHOR, teu 

Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, 

nem fecharás as mãos a teu irmão pobre; 

Deu 15:8  antes, lhe abrirás de todo a mão e 

lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste 

para a sua necessidade. 

Deu 15:9  Guarda-te não haja pensamento vil 

no teu coração, nem digas: Está próximo o 

sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que 

os teus olhos sejam malignos para com teu 

irmão pobre, e não lhe dês nada, e ele clame 

contra ti ao SENHOR, e haja em ti pecado. 



 

 

Deu 15:10  Livremente, lhe darás, e não seja 

maligno o teu coração, quando lho deres; 

pois, por isso, te abençoará o SENHOR, teu 

Deus, em toda a tua obra e em tudo o que 
empreenderes. 

Deu 15:11  Pois nunca deixará de haver 

pobres na terra; por isso, eu te ordeno: 

livremente, abrirás a mão para o teu irmão, 

para o necessitado, para o pobre na tua terra. 
Deu 15:1  מקץ ׁשבע־ׁשנים תעׂשה ׁשמטה׃ 
 

  15:2 Deuכל־בעל ׁשמוט הׁשמטה דבר וזה 

את־ לא־יגׂש ברעהו יׁשה אׁשר ידו מׁשה

 ליהוה׃ ׁשמטה כי־קרא ואת־אחיו רעהו

 

 
 

  15:3 Deu לך יהיה ואׁשר תגׂש את־הנכרי 

 ידך׃ תׁשמט את־אחיך
 

  15:4 Deu כי־ אביון יהיה־בך לא כי אפס

 אלהיך יהוה אׁשר בארץ יהוה יברכך ברך

 לרׁשתה׃ נחלה נתן־לך

 
 

   15:5 Deuיהוה בקול תׁשמע אם־ׁשמוע רק 

 הזאת את־כל־המצוה לעׂשות לׁשמר אלהיך

 היום׃ מצוך אנכי אׁשר

 

  15:6 Deu כאׁשר ברכך אלהיך כי־יהוה 

 לא ואתה רבים גוים והעבטת דבר־לך

 ימׁשלו׃ לא ובך רבים בגוים ומׁשלת תעבט
 
 

  15:7 Deu אחיך מאחד אביון בך כי־יהיה 

 אלהיך אׁשר־יהוה בארצך ׁשעריך באחד

את־ תקפץ ולא את־לבבך תאמץ לא לך נתן

 האביון׃ מאחיך ידך
 
 

  15:8 Deu והעבט לו את־ידך תפתח כי־פתח 

 לו׃ יחסר אׁשר מחסרו די תעביטנו

 

   15:9 Deu עם־ דבר פן־יהיה לך הׁשמר

 ׁשנת ׁשנת־הׁשבע קרבה לאמר בליעל לבבך

 תתן ולא האביון באחיך עינך ורעה הׁשמטה

 חטא׃ בך והיה אל־יהוה עליך וקרא לו

 
 

  15:10 Deu לבבך ולא־ירע לו תתן נתון 

 יהוה יברכך הזה הדבר בגלל כי לו בתתך

 ׃ידך מׁשלח ובכל בכל־מעׂשך אלהיך

 
 

  15:11 Deu הארץ מקרב אביון לא־יחדל כי 

את־ תפתח פתח לאמר מצוך אנכי על־כן

 בארצך׃ ולאבינך לעניך לאחיך ידך
 

 

4.7 Exegese de algumas palavras-chave 

 

V.1 - ה ָּֽ ִמט   = (largar, soltar, deixar cair, deixar solto = ׁשמט de) Substantivo feminino  - שְׁ

remissão de débitos ou suspensão de labor. De acordo com Harris et al (1998, p. 1582) 

como substantivo ocorre somente em Deuteronômio sempre no sentido de remissão de 

uma dívida (Dt 15:1-2, 9; 31:10).  



 

 

V. 2 - ליהוה Há uma preposição ל = para, a + 'הוה nome próprio Javé. Antes de  ליהוה 

aparece a palavra שמטה indicando que a remissão é para o Senhor.  

V. 3 -  נכרי Substantivo masculino = estrangeiro, fora da terra, estrangeiro não residente.  

V. 3 -  יד Substantivo feminino = mão 

V.4   ְך ֵ֤ ר   Verbo no Pi'el perfeito acusativo aparece na sequência o mesmo verbo - ב 

ֶרְכך    ָֽ  certamente te abençoará = ְיב 

V.4  יהוה Nome próprio = Deus. 

V.5    ַ֣מֹוע  ,Qal infinitivo absoluto  = ouvir com inteligência, com a implicação de atenção ש 

obediência.  ע ְׁשמ ַ֔   .ênfase em ouvir/obedecer = תִּ

V.5  ֣ה ו  ִמצְׁ   .Substantivo feminino = Mandamento, lei, ordem, preceito ה 

V.5  י   Pronome = Eu - א נ  ִכִ֥

V.6  ַ ך כְׁ ר  ָּֽ  Piel  2º pessoa singular masculino - bendizer, louvar, agradecer. = te  ב 

abençoará 

V.6  ַ ת   טְׁ ֲעב  ָּֽ ה    .Qal Imperativo 2º masculino singular, emprestar = emprestará עבט de וְׁ

V.6  לּו׃ ש ָּֽ  dominação, governo, reinar = Eles não irão dominar e no mesmo משל de ִימְׁ

verso aparece   ַ ת  לְׁ ש  ָּֽ   irão dominar (Israel terá o domínio) = ּומ 

V. 7   ַא ֶח  יך Substantivo masculino = irmão, laço, afinidade e semelhança. 

V.7  ַך בְׁ ב    .Substantivo masculino + sufixo = seu coração לְׁ

V.7   ַץ פ   .VERBO - fechar, pular, saltar ִתקְׁ

V. 7  ֹון׃ יָּֽ ֶאבְׁ   .Adjetivo = pobre, necessitado ה 



 

 

V.8  ַח ת ֹ֧  Qal infinitivo 2º pessoa sing  = Abrir largamente, fazer jorrar, manter aberto. Este פ 

verbo aparece logo em seguida enfatizando a necessidade de "abrir a mão" para o 

necessitado.  

V.8  ּנּו ֲעִביֶט  ֲעֵבט ) Qal Imperativo  masculino singular + sufixo Absoluto infinitivo  ת  ה 

יֶטּנּו ֲעבִּ   .tu deve certamente dar-lhe = (ת 

V.8  ֹו ר  ס  חְׁ   .Substantivo masculino - pobreza, necessidade, falta מ 

V.8  ר ַ֖ ס    ,Qal imperativo - diminuir, faltar = diminuirá, faltará ֶיחְׁ

V.9  ֶמר ֣   Nif'al imperativo  = guardar-te, acautela-te, cuida-te - ִהש 

V.9  ה ֣ ע  ר    .ser mal, ser imprestável, ser feio, ser nocivo =ו   Qal perfeito + prefixo וְׁ

V.9  א ֵ֤ ר  ק   Qal acusativo 3º pessoa - clamar, chamar =  ele clamará contra   וְׁ

V.9  א׃ טְׁ ָּֽ    Substantivo Masculino = pecado - ח 

V.10  ל כ ַ֖  Substantivo masculino - Tudo ּובְׁ

V.10   ך ֲעֶש    substantivo masculino singular = trabalho מ 

V.11   ך׃ ֶצָּֽ רְׁ א     .sufixo pronominal = na sua terra + בְ  Substantivo + preposição בְׁ

 

4.8 Teologia do texto 

 

4.8.1 Localização da passagem teologicamente. 

 A passagem em questão se enquadra na aliança do Sinai. Ela é uma recapitulação 

da aliança feita com os israelitas que tinham acabado de sair do Egito. É possível através 

da passagem perceber a preocupação que Deus tinha com os marginalizados. Pode haver 

um paralelo entra e remissão das dívidas, com a remissão do pecado que Cristo realizou 

na cruz (Lc 4:16-21). Não temos mais a obrigação de deixar a terra descansar no sétimo 

ano, pelo fato de não morarmos em Israel, todavia os princípios da passagem permanecem 

eternos. Abençoar, perdoar, ser misericordioso, não ter um coração vil, abrir livremente a 

mão para ajudar ao próximo, são princípios que devemos viver. 



 

 

  

4.8.2 Tópicos específicos levantados e resolvidos pela passagem 

 

 O problema central tem que ver com os pobres (V. 4) e o descanso da terra (Lv 

25:1-7). O Senhor se preocupa de forma específica com os marginalizados. Há um lei a 

respeito do perdão das dívidas e da ajuda necessária para que todos tenham um vida 

digna (V.8-11). Deus promete abençoar o povo de forma abundante (V. 4-6, 10).  Há na 

passagem um problema; o versículo 4 e 11 aparentemente se contradizem. A Bíblia de 

Jerusalém traduz o versículo 4 assim: “ É verdade que em teu meio não haverá nenhum 

pobre”, e a NVI traduz de forma parecida “Assim, não deverá haver pobre algum no meio 

de vocês”. Segundo Willis (2015, p.153) essas duas traduções preservam melhor o sentido 

do texto bíblico. Ele argumenta que se o versículo 4 for tomado como uma ordem, trata-se 

de uma instrução sobre o que deveria ser feito. Desse jeito o versículo 11 é uma 

constatação da realidade, que não ameniza a ordem estabelecida. Portanto o versículo 

parece dizer: “Esforçai-vos para não haver pobre entre vós”. Por outro lado, Willis (2015, 

p. 153)  argumenta que o versículo 4 é uma promessa condicional, mas está implícito que 

os israelitas não seguiriam esse mandamento.  

 

4.9  Aplicação  

 

4.9.1 Assuntos que dizem respeito à vida 

 

 A passagem ainda é relevante no que diz respeito ao seu princípio. Seu princípio é 

sempre estar atento à necessidade alheia, sem pensar nos malefícios em ajudar ao 

próximo, no caso dinheiro. Um coração cheio de misericórdia e empatia assim como é o 

coração de Deus. Entender que pecado não é só o que faço, mas também aquilo que deixo 

de fazer (Dt 15:9). A passagem se preocupa com o bem-estar dos marginalizados, dos 

esquecidos pela sociedade, entretanto eles não são esquecidos por Deus. O texto ensina 

a respeito da confiança e dependência de Deus, pois no sétimo ano a terra iria descansar 

e Deus iria prover o alimento necessário.  

 



 

 

4.9.2 A natureza da aplicação 

 O texto em questão tanto informa como deve ocorrer o ano sabático quando orienta, 

exorta deixar a terra descansar (Lv 25:1-7) no sétimo ano e a amar ao próximo ajudando 

(emprestar e perdoar) nos momentos difíceis. Segundo Doukhan (apud FOLLIS; CARMO, 

2012, p. 124) o shabat constitui a epítome dos principais mandamentos (“amar a Deus” [Dt 

6:5]; e “amar ao próximo” [Lv 19:34]); ele representa a junção da Lei e dos Profetas. Sendo 

o Sábado símbolo da Criação (Êx 20:8-11) e Redenção (Dt 5:12-15) e tendo  em mente a 

declaração do filósofo judeu Walter Rehfeld (2003, p. 21) que só é possível ter uma 

compreensão adequada do shabat considerando o shabat-ano, há uma conexão entre o 

significado do shabat e o ano sabático (FOLLIS; CARMO, 2012). Portanto a natureza do 

descanso/redenção no ano-sabático (Dt 15:1-11) deveria ser refletiva entre os israelitas. .  

 

4.9.3 Áreas de aplicação 

 As duas áreas de aplicação são encontradas no texto. O fato de deixar a terra 

descansar por um ano inteiro e conceder perdão das dívidas exigia fé que Deus iria 

alimentar o povo durante o ano e da mesma forma exigia ação para cumprir o mandamento 

em sua totalidade (descanso da terra e perdão das dívidas). Segundo Follis e Carmo 

(2012, p. 130) o shabat-dia, shabat-ano e o ano Jubileu, agem de igual modo como 

símbolos escatológicos que apontam ao que pode ser experimentado numa redenção que 

está por vir. Neste sentido o sábado é símbolo da criação e descanso (Gn 2:1-3; Êx 20:8-

11), assim como símbolo da redenção (Dt 5:12-15), tendo, deste modo, implicações 

soteriológicas. Consequentemente o ano sabático aponta para o descanso soteriológico 

(Hb 4:9; FOLLIS; CARMO, 2012, p. 132) e a remissão (perdão das dívidas do pecado) que 

vem do Senhor (Dt 15:2 e Ap 21).   

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A aliança no Antigo Testamento em Deuteronômio reflete os tratados antigos dos 

Hititas, e era um acordo entre duas partes, usualmente sobre questões políticas e militares, 

envolvendo questões pessoais e religiosas, resultando em um Suserano (a parte mais 

poderosa) e o Vassalo (a parte dependente). A aliança perpassa o Antigo Testamento, 

sendo o coração da religião de Israel (KITCHEN, 1996, pg. 91). O conceito da aliança é 

importante a fim de entender a ideia do texto hebraico (HOUSE, 2008, p. 148). O livro de 

Deuteronômio reflete uma aliança estabelecida entre Jeová e Israel, corroborando com a 

autoria mosaica de acordo com os autores conservadores. Apesar de refletir os tratados 

hititas, a aliança em Deuteronômio tem suas particularidades, como por exemplo a 

misericórdia excessiva do Suserano (Deus), preocupação com os marginalizados (Dt 15:1-

11), a identificação do pecado como a quebra da aliança, a renovação da aliança após a 

quebra da mesma (Dt 30:1-10). Deus estabeleceu essa forma para se relacionar com os 

humanos, pois encontramos na Antigo Testamento várias alianças (Adão, Noé, Abraão, 

do Sinai, Davi e a nova aliança).  

 Deuteronômio tem que ver com a repetição da lei como seu próprio nome aponta. 

Entretanto uma lei com princípios diferentes das leis encontradas naquela época. Deus é 

o Senhor da terra (Dt 1:8, 21, 34-35; 2:5, 9, 19; 3:18) e Israel seria beneficiado com a 

dádiva da terra (Dt 12:8 e 9). Porém, para que a aliança permanecesse Deus exigia uma 

obediência completa (Dt 5:29; 6:4-9, 25), as leis deveriam estar no coração e deveriam ser 

externadas na vida comunitária.  

 O ano sabático no contexto da aliança revela a característica de Deus como um 

Suserano diferenciado daqueles encontrados no antigo Oriente. Deus, como Suserano 

não estava interessado somente em questões militares ou financeiras como um benefício 

egoísta. Como parte essencial da aliança a lei foi dada para refletir Sua vontade e Seu 

caráter para com os “vassalos”; contudo isto teria implicações para com os ricos, pobres, 

estrangeiros etc. A lei do ano sabático em Deuteronômio 15:1-11 compõe parte das 

ordenanças que o povo deveria cumprir para refletir o caráter de Deus.  

 De acordo com Harris et al. (1998, p. 1582) ה ָּֽ ִמט   como substantivo ocorre somente ׁשְׁ

em Deuteronômio sempre no sentido de remissão de uma dívida (Dt 15:1-2, 9; 31:10). 



 

 

Muito interessante e importante notar que remissão em Deuteronômio tem que ver com o 

ano sabático, perdão das dívidas.  

 O cumprimento externo desta lei deveria ser o resultado da internalização da lei (cf. 

Dt 6:4-9). Nada menos que a congruência dos pensamentos e atos seria aceito por Deus. 

A perícope deixa claro a intenção de Deus de fazer com que os seus filhos tivessem um 

coração igual ao dEle. A terra foi dada por Deus para Israel (Dt 15:7), Ele dava força aos 

Israelitas para adquirirem riquezas (Dt 8:17,18). Consequentemente, em Deuteronômio 

Deus quer que seus filhos não se esqueçam dos seus mandamentos e tenham um coração 

amoroso para com os pobres, pois assim Deus é.  

Também foi notado que Deus cobrou pelo não cumprimento desta lei por parte do 

povo de Israel, que por consequência foi para o exílio babilônico (II Cr 36:21). Logo após 

o exílio Neemias exorta ao povo de guardar os mandamentos de Deus, renova a aliança 

e umas das especificações tem que ver com o ano sabático (Ne 10:31).   

Podemos dividir o significado do ano sabático em duas partes. Primeiro, a parte 

social onde a misericórdia e o perdão  deveriam fazer parte do povo da aliança, a 

preocupação com os pobres tinha que ser manifestada até mesmo financeiramente. Um 

povo com a lei no coração (Dt 6:4-9), gratos pela redenção do Senhor (Dt 5:12-15), deveria 

manifestar esse amor ao Deus da aliança, “proclamando a remissão do Senhor” (Dt 15:2). 

Segundo, o ano sabático aponta o descanso escatológico, quando a remissão será 

proclamada pelo Senhor, onde as verdadeiras dívidas serão perdoadas e o pecado não 

mais existirá (Ap 21).   

 Os resultados da obediência apontados no texto são: “ Para que em teu meio não 

haja pobre” (v.4), “pois o Senhor teu Deus abundantemente te abençoará” (v. 4, 6 e 10). 

Obviamente no contexto da aliança as bênçãos não parariam nas citadas em 

Deuteronômio 15:1-11; desse modo o resultado da obediência é a descrição em 

Deuteronômio 28:1-14.  

 Em decorrência desta pesquisa, abre-se o desafio de viver de acordo com esses 

princípios elencados do estudo feito do ano sabático, vivendo para “proclamar a remissão 

do Senhor”, perdoando e ajudando os desfavorecidos. Da perspectiva do estudo, um 

desafio é pesquisar se há no ano sabático alguma tipologia com o ministério terrestre  de 



 

 

Cristo (Lc 4:16-21). Enfim: é fundamental saber que o Deus que demonstra bondade e 

solidariedade para com Seus filhos, espera bondade e solidariedade entre as pessoas.  
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