
LIÇÃO 03    IGREJA, O ISRAEL ESPIRITUAL DO SENHOR

Quando Cristo fundou a igreja em Mateus 16.18, juntamente 

com sua fundação trouxe também a promessa de que as por-

tas do inferno não prevaleceriam contra ela; isso significa, que 

as promessas de Deus à sua igreja vencem os levantes do mal  

e não prevalecem contra o seu povo, trazendo bênçãos em to-

dos os aspectos da vida do cristão.

As promessas do Senhor englobam todos os aspectos da 

nossa vida, pois Ele não tem prazer em abençoar a vida finan-

ceira de alguém e ver seu casamento acabando, ou abençoa 

a vida ministerial e deixa seu irmão perecendo nas drogas. As 

bênçãos de Deus prometidas englobam tudo que se refere a 

uma vida plena.

Vejamos algumas promessas para o cristão:

• Promessa de paz
“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo 

tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo”, Jo 16.33.

• Promessa de vida em abundância
“O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim 

para que tenham vida e a tenham com abundância”, Jo 10.10.

• Promessa de provisão
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou 

que beberemos ou com que nos vestiremos? ( Porque todas 

essas coisas os gentios procuram ) Decerto, vosso Pai celestial 

bem sabe que necessitais de todas essas coisas; Mas buscai 

primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas 

vos serão acrescentadas”, Mt 6.31-33.

• Promessa do companheiro Espírito Santo
“Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos 

filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles 

que lho pedirem?”, Lc 11.13.

• Promessa de uma nova natureza
“Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz res-

peito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos 

chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado 

grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis 

participantes da natureza divina, havendo escapado da corrup-

ção, que, pela concupiscência, há no mundo”, 2Pe 1.3-4.

• Promessa dos cuidados de Deus
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vos-

sas necessidades em glória, por Cristo Jesus”, Fl 4.19.

Promessas em todos os aspectos
#conectou?
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