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AS PROMESSAS DE DEUS
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A Aliança Abraâmica
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Depois dessas coisas, a palavra do SENHOR veio a Abrão numa visão,
dizendo: Abrão, não temas; eu sou o teu escudo, o teu galardão será
muito grande. Então disse Abrão: Ó SENHOR Deus, que me darás,
já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliézer,
de Damasco? E Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos; um servo
nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra
do SENHOR: Ele não será teu herdeiro; mas aquele que proceder de
ti mesmo será teu herdeiro.
— Gênesis 15:1-4
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Então o levou para fora e
disse: Olha agora para o céu
e conta as estrelas, se é que
consegues contá-las; e
acrescentou: Assim será a
tua descendência.
— Gênesis 15:5
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E Abrão creu no SENHOR; e o SENHOR atribuiu-lhe isso como
justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o SENHOR, que te tirei de Ur dos
caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou:
Ó SENHOR Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança?
— Gênesis 15:6-8
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Ele lhe respondeu: Traze-me uma novilha de três anos, uma cabra de
três anos, um carneiro de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão
trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em
frente da outra; mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém,
começaram a descer sobre os cadáveres; e Abrão as espantava.
— Gênesis 15:9-11
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Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão e sobre ele
vieram grande pavor e densas trevas... Quando o sol já havia se posto
e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo
que passaram entre aquelas metades.

K

— Gênesis 15: 12, 17
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E naquele mesmo dia o SENHOR fez uma aliança com Abrão,
dizendo: À tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do
Egito até o grande rio Eufrates; terra do queneu, do quenezeu,
do cadmoneu, do heteu, do perizeu, dos refains, do amorreu,
do cananeu, do girgaseu e do jebuseu.
— Gênesis 15:18-21
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1. O que foi prometido?
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2. Para quem foram feitas as promessas?
3. Quanto tempo as promessas vigoram?

Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como
aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus
da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra
de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua;
e serei o Deus deles.
— Gênesis 17:7-8

...vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus
escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus; os seus juízos permeiam toda a
terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que
empenhou para mil gerações; da aliança que fez com Abraão e do
juramento que fez a Isaque; o qual confirmou a Jacó por decreto e a
Israel por aliança perpétua, dizendo: “Eu lhe darei a terra de Canaã
como porção da sua herança.”
— Salmos 105.6–11

Turquia
Siria
Iraque

Egito

Aribia Saudita

Ira

Três opções sobre

a Aliança Abraâmica...

1. O Senhor, simplesmente, falhou em manter Suas promessas.
2. O Senhor nunca teve a intenção, literal, de manter Suas promessas.
As promessas da terra, sempre, foram destinadas a serem entendidas
como uma metáfora referente às bênçãos de estar em Cristo.
3. Embora o Senhor ainda não tenha cumprido Suas promessas,
literalmente, ele permanece comprometido em fazê-lo no futuro,
quando voltar.

Resumo da Aliança Abraâmica
1. Foi feito especificamente para Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes.
2. A ênfase principal da promessa dizia respeito a um pedaço de terra
muito específico e literal nesta Terra.
3. A promessa era unilateral e incondicional.
4. A promessa é contínua, irrevogável e eterna.

A ALIANÇA MOSAICA

• 430 anos após a Aliança Abraâmica.
• A Aliança Mosaica (ao contrário da Abraâmica) era um
acordo legal bilateral, muito condicional, entre o Senhor
e todo o Israel.
• Enquanto a Aliança Abraâmica é definida pelo Senhor
repetidamente declarando “Eu vou”, a Aliança Mosaica
é repetidamente definida por “Se você... então eu... ”

A Aliança Mosaica continha os regulamentos e requisitos para
possuir a terra e permanecer nela:
“Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino,
para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da
terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não
acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada
dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de
vocês, que eu lhes ordeno.”
— Deuteronômio 4.1–2

Por outro lado, se os israelitas violassem as várias leis da Aliança
Mosaica, o Senhor os removeria da terra.

“(Se agirem de forma corrupta na terra, então ) vocês serão imediatamente
eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse.
Vocês não prolongarão os seus dias nela; pelo contrário, serão totalmente
destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns
de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará.”
— Deuteronômio 4.26–27

Mas, depois de um período de exílio, Deus se lembraria de Sua
promessa feita a eles por meio da Aliança Abraâmica e os traria de
volta à sua terra:

“Quando estiverem em angústia, e todas estas coisas lhes sobrevierem
nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe
atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os
abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se
esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês.”
— Deuteronômio 4.30–31

A Aliança Davídica

A Aliança Davídica começa com uma reiteração
da Aliança Abraâmica

“Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei
para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E
jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado,
desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu
povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos.”
— 2 Samuel 7.10–11

“O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para
você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus
pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá
de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu
nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino... Quanto a
você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de
mim; o seu trono será estabelecido para sempre.”
— 2 Samuel 7.11–16

1. A Aliança Davídica, assim como a Aliança Abraâmica, é
incondicional.
2. Não dependia de Davi, mas é simplesmente uma promessa de
Deus, de que Ele próprio cumprirá.

A Nova Aliança

A Nova Aliança em Isaías

““O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem”, diz o
Senhor. — Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o
Senhor: o meu Espírito, que está sobre você, e as minhas palavras, que
pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos,
nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo o
sempre, diz o Senhor.”
— Isaías 59.20–21

A Nova Aliança em Jeremias
“ Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel,
e elas serão o meu povo... — Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que
firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não
segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela
mão, para os tirar da terra do Egito; pois eles quebraram a minha
aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor.”
— Jeremias 31.1, 31-32

“Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles
dias, diz o Senhor: Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no
seu coração as inscreverei; eu serei o Deus deles, e eles serão o meu
povo.Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao
seu irmão, dizendo: “Conheça o Senhor!” Porque todos me
conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois
perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.”
— Jeremias 31.33-34

• Os destinatários específicos desta nova aliança são “todas as famílias
de Israel”, “a casa de Israel” e “a casa de Judá”, a quem o Senhor
também se refere como “meu povo.”
• O Senhor diz, especificamente, que a nova aliança não será como a
Aliança Mosaica, na qual a casa de Israel era infiel. Mas, como a
Aliança Abraâmica, a nova aliança seria algo que o próprio Senhor
supervisionaria e realizaria dentro de Seu povo.

“Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na
minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei
voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. — Eles
serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração
[novo coração] e um só caminho, para que me temam todos os dias,
para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma
aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem; porei o
meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei
alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de
todo o meu coração e de toda a minha alma. — Porque assim diz o
Senhor: Assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim
lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo.”
— Jeremias 32.37–42

A Nova Aliança em Ezequiel
“Portanto, diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus... Eu os tirarei do
meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para
a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão
purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus
ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito
novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus
estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que
eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.”
— Ezequiel 36.22–28

• A maioria dos cristãos vê a Nova Aliança (feita através do sangue de Jesus)
como apenas provendo o perdão dos pecados.
• Na verdade, a Nova Aliança está, integralmente, conectada à promessa
da terra da Aliança Abraâmica, especificamente, à Casa de Israel.
• Todas as alianças estão, integralmente, relacionadas e, juntas, formam
as promessas de Deus que definem Seu plano de Redenção Cósmica,
ou a “Aliança Eterna”.

• O cumprimento dessas promessas ainda é futuro.
• À medida que nos aproximarmos de seu cumprimento, a raiva de
Satanás se tornará cada vez mais manifesta.
• Ele (o cumprimento) virá através de vasos dispostos em todas as nações
e até dentro da Igreja para realizar seus planos e propósitos.
• Cabe aos crentes resistir às mentiras e à raiva contra a Aliança, que,
agora, começa a varrer a Terra.

