
Quando Deus projetou através de Abraão uma nação 

que o representasse para todas as nações, também fez 

inúmeras promessas para este povo, vejamos algumas 

promessas que estavam diretamente direcionadas aos 

israelitas:

1) Uma grande nação

“E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e 

engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção”, Gn 

12.2.

2) Referencial de benção

“E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei 

os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas 

as famílias da terra”, Gn 12.3.

3) Uma terra de bênçãos

“E apareceu o SENHOR a Abrão e disse: À tua 

semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao 

SENHOR, que lhe aparecera”, Gn 12.7.

“Porque a terra que entras a possuir não é como a 

terra do Egito, donde saíste, em que semeavas a tua 
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semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. 

Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de 

vales; da chuva dos céus beberá as águas; terra de que o 

SENHOR, teu Deus, tem cuidado; os olhos do SENHOR, 

teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o 

princípio até ao fim do ano”, Dt 11.10-12.

4) O olhar do Senhor sobre o Templo dos israelitas

“E o SENHOR lhe disse: Ouvi a tua oração e a 

tua súplica que, suplicando, fizeste perante mim; 

santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu 

nome para sempre; e os meus olhos e o meu coração 

estarão ali todos os dias”, 1Rs 9.3.

5) Um descendente de Davi que firmaria seu trono 

eterno

“Quando teus dias forem completos, e vieres a 

dormir com teus pais, então, farei levantar depois de 

ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei 

o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e 

confirmarei o trono do seu reino para sempre”, 2Sm 

7.12-13.

AS PROMESSAS DE DEUS PARA ISRAEL

ISRAEL: UM TEMPO DE LIBERTAÇÃO

PÁGINA  1 / 1


