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 HERDEIROS CONFORME A PROMESSA – PARTE II! 
 

Introdução: Na semana passada 

aprendemos juntos, que em Cristo Jesus 

somos descendentes de Abraão e herdeiros 

das promessas que Deus fez a ele. 

Aprendemos também os quatro pontos da 

Aliança que Deus fez com Abraão. Uma 

Aliança de Santidade, Sacerdotal, de 

Prosperidade e de Saúde. Nesta reunião 

vamos aprender juntos: 

 

03 MOTIVOS QUE IMPEDEM OS 

CRISTÃOS DE RECEBERAM AS 

PROMESSAS DE DEUS. 

 

1º Motivo - IGNORÂNCIA 

ESPIRITUAL - Oséias 4:6 – Mateus 22:29 

O texto bíblico de Oséias 4:6, diz que 

a descendência de Abraão estava sendo 

destruída por falta de conhecimento. Deus 

tinha uma aliança com eles, mas a falta de 

conhecimento e rejeição da Palavra de Deus, 

os impediu de receberem as promessas. Hoje 

não é diferente, infelizmente a Igreja tem sido 

destruída em várias áreas por falta de 

conhecimento. PERGUNTA: Em sua opinião, 

porque muitos cristãos têm dificuldades de ler 

a Bíblia diariamente? 

 

2º Motivo - INCREDULIDADE. 

Gálatas 3:14 - Hebreus 3:15-19 

Tudo que recebemos de Deus é pela 

fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é 

impossível agradar a Deus. Os descendentes 

de Abraão estavam debaixo da Aliança e eram 

herdeiros das Promessas de Deus, mas não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herdaram as promessas por causa da 

incredulidade. Ainda hoje muitos não são 

abençoados por causa da incredulidade. Nesta 

noite vamos assumir o espírito de fé em 

nossas vidas, e tomar posse das promessas 

que Deus tem para nós! PERGUNTA: Em sua 

opinião, como vencer a incredulidade? 

 

3º Motivo – PECADO – Jeremias 

17:1 e 4 – Isaias 59:1-2 

O pecado bloqueia o fluxo do poder de 

Deus em nossas vidas. Todas as vezes que a 

descendência de Abraão se afastava de Deus e 

se entregava ao pecado, eles caiam na miséria 

e na vergonha. Como Igreja, não podemos 

cair no mesmo erro, vamos dizer não ao 

pecado e se sujeitar a Deus servindo-O em 

amor e santidade. PERGUNTA: Em sua 

opinião, qual o segredo para vencermos o 

pecado? 

 

Conclusão: Através de Jesus, somos 

Herdeiros das promessas que Deus fez para 

Abrão. Vamos tomar posse dessas promessas, 

vivendo em obediência à Palavra de Deus, 

dizendo não a incredulidade e ao pecado. 

Lembre-se: ...se somos filhos, somos também 

herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros 

com Cristo...: Rm 8:17 – Você nasceu para 

vencer!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 12 À 18 DE 

ABRIL DE 2021 

E, se vocês são de Cristo, são descendência 

de Abraão e herdeiros segundo a promessa. 

Gálatas 3:29 


