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Esse habitar de Deus2 com o seu povo é centralmente cumprido na 

encarnação da Palavra e é adicionalmente realizado por meio da cruz e 
ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante seu entrar no santuário 
interno de cima, e através do derramar do Espírito Santo na igreja. Em Cristo 
o pacto de Deus é centralmente realizado: “E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de 
graça e de verdade” (João 1:14). Em Cristo o pacto de amizade que Deus 
estabelece com o seu povo é eternamente fixo, pois ele é Emanuel, Deus 
conosco, que em sua pessoa une a natureza divina conosco e em quem habita 
toda a plenitude de Deus corporalmente. 

Por essa razão ele é centralmente o servo do Senhor que é colocado 
sobre toda a casa de Deus. Em seu sangue o pacto de Deus é fundamentado 
sobre justiça e verdade, e, portanto, esse sangue é o sangue do novo pacto. 
Em sua ressurreição o pacto de Deus é glorificado e elevado à glória mais alta 
jamais antes conhecida. Pois “o primeiro homem, da terra, é terreno; o 
segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os 
terrenos; e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como 
trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do 
celestial” (1Co. 15:47-49). Quando Cristo foi exaltado aos mais altos céus, e 
recebeu a promessa do Espírito Santo, ele retornou para os seus e habita por 
seu Espírito em sua igreja. 

 

Fonte: Reformed Dogmatics – Volume 1, Herman Hoeksema, 
Reformed Free Publishing Association, pg. 467-8. 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em julho/2007. 
2 Nota do tradutor: Ler http://www.monergismo.com/textos/teologia_pacto/Deus-habitando-
povo_hoeksema.pdf  
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