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 HERDEIROS CONFORME A PROMESSA – PARTE I! 
 

Introdução: O texto lido como base 

diz que os que são de Cristo são descendentes 

de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 

Em Romanos 9:8, está escrito que não são os 

filhos da carne (Judeus) que são filhos de 

Deus, mas os filhos da promessa são contados 

como descendentes de Abraão. Isto significa 

que somos herdeiros da Aliança que Deus fez 

com Abraão (Genesis 12:1-3), e sua 

descendência (Genesis 17:7). Como lemos no 

texto base, esta aliança se achegou a nós por 

meio do sacrifico de Cristo Jesus. Nesta noite 

vamos aprender juntos 4 PONTOS 

IMPORTANTES DESTA ALIANÇA: 

 

1º Ponto: UMA ALIANÇA DE 

SANTIDADE: Genesis 17:1 - Levítico 19:2 

- 1Pedro 1:15-16 

Em Cristo Jesus, herdamos uma 

aliança de santidade. O diabo está sempre 

lançando setas na mente dos cristãos, dizendo 

ser impossível viver em santidade. Mas 

precisamos tomar posse desta promessa, e 

declarar que podemos sim viver uma vida 

santa em Cristo Jesus. PERGUNTA: Em sua 

opinião, o que é viver em santidade? 

 

2º Ponto: UMA ALIANÇA 

SACERDOTAL: Genesis 12:3 - Êxodo 19:6 

-1 Pedro 2:9 

Quando Abraão recebeu o chamado de 

Deus, recebeu também uma promessa: ...em ti 

serão benditas todas as famílias da 

terra... Nós como igreja também estamos 

debaixo desta promessa, Deus quer usar cada 

um de nós para alcançarmos as almas 

perdidas para Jesus. PERGUNTA: Você 

acha que nós como Igreja, temos cumprido 

com a missão de ganhar almas para Jesus? 

 

 

 

 

 

3º Ponto: UMA ALIANÇA DE 

PROSPERIDADE: Genesis 24:1 – 13:2 – 

Deuteronômio 8:11-18 – 2 Coríntios 8:9 

No Salmo 35:27b está escrito: ...o 

Senhor seja engrandecido, o qual ama a 

prosperidade do seu servo... Muitos cristãos 

se fecham quando o assunto é prosperidade. 

Acham que Deus não tem interesse de 

abençoar o seu povo financeiramente. Mas a 

Bíblia nos ensina que Deus tem prazer na 

prosperidade dos seus servos, precisamos 

tomar posse também dessa 

promessa. PERGUNTA: Em sua opinião, o 

que é ser uma pessoa próspera? 

 

4º Ponto: UMA ALIANÇA DE 

SAÚDE: Genesis 25:7-8 – Êxodo 15:26 – 

Mateus 8:16-17 

Deus concedeu uma boa velhice para 

Abraão, isto é, saúde. Para a descendência de 

Abraão, Deus se manifestou como Deus que 

sara. A Bíblia também nos ensina que Jesus já 

levou sobre Si todas nossas enfermidades. 

Que possamos tomar posse e declarar que 

Jesus é o Senhor que nos sara. PERGUNTA: 

Você já teve uma experiência de ser curado 

por Jesus? Compartilhe para o grupo!!! 

 

Conclusão: Nesta reunião aprendemos 

juntos, quatro pontos importantes da aliança 

que Deus fez com Abraão e sua descendência. 

Aprendemos também que através de Jesus, 

nós também herdamos essas promessas. Na 

próxima semana vamos aprender alguns 

motivos que nos impedem de receber essas 

promessas. Então nos encontramos aqui na 

próxima semana!!!! 

 

 

 

 

 

 
 

SEMANA 05 À 11 DE 

ABRIL DE 2021 

Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em 

Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram 

batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 

3:26,27 


