
 

 



 

PARA QUEM SÃO AS PROMESSAS FEITAS A ABRAÃO? 

 VAMOS DESCOBRIR LENDO AS ESCRITURAS. 

 

 
Gênesis 17:1-7 – Almeida Corrigida Fiel 

 
1. Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o 

Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. 
 
                 2.      E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. 
               
                 3.     Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: 
 
                 4.     Quanto a mim, eis a minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações; 
 
                 5.     E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; porque por pai de muitas nações 
                         te tenho posto; 
 
                 6.     E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti; 
 
                 7.     E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por 
                          aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e à tua descendência depois de ti. 
 
 
             OBS: descendência (singular) algumas versões trazem o termo “semente”, também no singular. (V. Gálatas 3:16) 
 

 

E em Gênesis 12:1-3 lemos: 

1. Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te 

mostrarei. 

2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. 

3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 

famílias da terra. 

Deus diz a Abraão: “Abençoarei aos que te abençoarem”  

 A palavra “te” está no singular, Deus está falando com Abraão. 

 

Em Gálatas 3:16 o apóstolo Paulo claramente nos diz para quem são as promessas: 

Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente*. Não diz: Às sementes”, como se fossem muitos, mas 

fala de um só: E à tua semente, isto é, a Cristo. *semente ou descendente (Gálatas.3:16) 

Sendo assim, de acordo com a Bíblia, as promessas foram feitas para Abraão e ao seu descendente, Cristo. A 
descendência de Abraão, portanto, são os que crêem em Cristo. Estes é que são a descendência de Abraão. 

 
Em Gálatas 3, verso 29, lemos:  

29 E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. 

 



 

Segundo a Bíblia, nós, os cristãos, os que cremos em Cristo, quer sejamos judeus ou gentios, somos os herdeiros das 

promessas feitas a Abraão. 

Gálatas 3 

26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 

27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. 

28. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois 

um em Cristo Jesus. 

29. E se sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. 

 

Romanos 2:28-29 

 28 Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. 

 29 Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a 

letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. 

 

Efésios 2:11-16; 18 

11 Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se 

intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, 

12 naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da 

promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 

13 Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 

14 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação que estava no 

meio, a inimizade, 

15 aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si 

mesmo, um novo homem, fazendo a paz, 

16 e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 

18 porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. 

 

Efésios 3:3-6 

3 como por revelação, me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida.  

4 Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo.  

5 Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos 

santos apóstolos e profetas de Deus,  

6 significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros 

do mesmo Corpo e co-participantes da Promessa em Cristo Jesus.  

 

Portanto, há um só Corpo, e uma só cabeça, que é Cristo, Jesus.  

http://bibliaportugues.com/ephesians/3-3.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/3-4.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/3-5.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/3-6.htm


 

E, um dia, estaremos TODOS reunidos em uma ÚNICA assembléia diante do nosso Deus e Pai, e de seu Filho, nosso 

Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 

“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos 

outros.” Romanos 12:5 

 

Efésios 1:4-5 

4. Porquanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua 

presença. 

5. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo 

a benevolência da sua vontade 

 

Romanos 8:29 

29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, 

para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. 

 

João 1:12-13 

12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu 

nome; 

13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 

 

Oséias 1:10 

10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido, nem contado; 
e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, ali se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus 
vivo. 

 
Deuteronômio 30:6  

6 O SENHOR, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o SENHOR, 
teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. 

 
Filipenses 3:3 

Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não 
temos confiança na carne. 

 

Assim, aos olhos de Deus, os circuncisos apenas na carne não são judeus, mas os circuncisos no coração, mediante a fé 

em Cristo Jesus. 

Aqueles circuncisos apenas na carne e não no coração, negando a Cristo, seu Filho, fazem a Deus mentiroso. A estes, 

Deus chama de sinagoga de Satanás. (Ap.2:9; 3:9) 

10. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz 

mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 1 João 5:10 

Por conseguinte, Gênesis 12:1-3 não se aplica a eles. (aos que não crêem) 

http://bibliaportugues.com/ephesians/1-4.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/1-5.htm


 
Veja o que está escrito em 1 João 2:21-22 

22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o 
Filho.  

23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai; aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. 

 
Disse Jesus aos judeus em João 8:41-45 

41. Vós fazeis as obras de vosso pai.  

Responderam-lhe eles: Nós não somos bastardos; temos um pai que é Deus. 

42. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis; porque eu vim de Deus e estou aqui; pois não 
vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 

43. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir as minhas palavras. 

44. Vós sois filhos do Diabo, e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o 

princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que 

lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. 

45. Mas porque eu digo a verdade, vós não me credes. 

 

Gálatas 3:7 

7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 

 

João 11:51-52 

51. Por outro lado, ele [Caifás, sumo sacerdote] não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote  

naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. 

52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que   

andam espalhados pelo mundo.  

 

Observe bem o que diz o texto: 

para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo.  

 
Efésios 2:12 

12 naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, 

não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13 Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, 

fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 

Gálatas 4:4-6  

4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 

5. para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. 

6. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Aba, Pai. 

 

http://bibliaportugues.com/john/11-51.htm
http://bibliaportugues.com/john/11-52.htm


Efésios 2:19 

19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, 

20. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; 

 

Gálatas 3:7-9 

7 Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 

8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: Em 
ti, serão abençoados todos os povos. 

9 De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. 

 

2 João 1:9-11 

9. Todo aquele que transgride, e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece 
na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 

10. Se alguém vier ter convosco, e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o 
saudeis. 

11. Porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. 

 
Então, quem é o verdadeiro ISRAEL? 

Alguém no Oriente Médio que não acredita em Jesus, e está adorando a Shekinah?  

Ou o é o verdadeiro crente no Senhor Jesus, o qual foi enxertado e trazido para perto de Israel?  

Não somente o enxertado, mas também todo ramo natural que crê em Jesus.  

Todos fazem parte de UM SÓ POVO, UM SÓ CORPO, e UMA SÓ FAMÍLIA DE DEUS. 

 

Romanos 1:5-6 

5. Por intermédio dele e por causa do seu Nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as 
nações um povo para a obediência que deriva da fé. 6. E vós, igualmente, estais entre os chamados para 
pertencerdes a Jesus Cristo.  

 

Mateus 21:43 

43. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. 
 

Qual é a nação que lhe produziu os seus frutos? 

A Síria? Os EUA, a Alemanha? A Inglaterra?  

Não! 

A nação espiritual. 

Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, faz parte desta nação. 

 

 



 

1 Pedro 2:9-10 

9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que 

anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

10. Vós que em tempo passado não éreis povo, mas sois agora o povo de Deus; que não tínheis alcançado 

misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 

 

Hebreus 11:16 

Mas agora desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se 

chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. 

 

A Jerusalém que descerá dos céus. Está é a nossa capital, o nosso Sião. Portanto, eu sou Israel. Judeu ou gentio, todo 

aquele que crê é Israel. Aqueles que vivem no Oriente Médio não são Israel. Por esta razão o apóstolo Paulo disse que 

não são todos Israel, os que são de Israel. 

 

Romanos 9:6-8 

6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas; 

7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua descendência. 

8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como 

descendência. 

 

Leia atentamente. Está escrito: “mas os filhos da promessa são contados como descendência.” 

Hoje em dia, aqueles que estão no Oriente Médio, na nação de Israel, não estão em Cristo.                                                                 

99% não acredita que Jesus é o Cristo, o Messias. 

 

Romanos 11:26 

17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e 

feito participante da raiz e da seiva da oliveira, 

18. não te glories contra os ramos; mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. 

19. Tu então dirias: Os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. 

20. Bem, por sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. 

21. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. 



22. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a 

bondade, se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. 

23. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; pois Deus é capaz de enxertá-

los novamente. 

24. Porque, se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na 

oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? 

25. Porque eu não quero irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios 

conceitos, que endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. 

26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, e desviará de Jacó as 

impiedades. 

27. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. 

28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós; mas quanto à eleição, eles são amados por causa 

dos pais. 

29. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. 

30. Porque assim como vós também em tempos passados não críeis em Deus, mas agora alcançastes 

misericórdia pela desobediência deles, 

31. assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem 

alcançar misericórdia. 

32. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. 

 

Jeremias 3:14 

Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor; pois eu vos desposei; e vos tomarei, a um de uma cidade, e a dois 

de uma família; e vos levarei a Sião. 

 

Romanos 11:23 

23 Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; pois Deus é poderoso para enxertá-

los de novo.  

 

João 15:5   

5 Eu [Jesus] sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto;  

 

1 João 5:11-12 

11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. 

12 Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.  



A Bíblia inteira é para o povo de Deus, é com os seus Filhos que Deus estabeleceu sua aliança, suas promessas, seus 
estatutos, para todos os que crêem em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito. Estes são os chamados para serem povo de 
Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, seja judeu ou grego, ou também 
chamado gentio.  (V. Ef.1:4-5) 

17 Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo; porque todos participamos do único 

pão. 1 Coríntios 10:17 

 

Recomendamos assistir ao vídeo denominado: Documentário Marchando Para Sião LEGENDADO  

Confira na página Áudios & Vídeos! Ou clique em um dos links a seguir:  

https://www.youtube.com/watch?v=styLx-iWwC8&t=20s LEGENDADO 

https://www.youtube.com/watch?v=psnNITpu9JE DUBLADO 

OS ELEITOS: SEGUNDO A BÍBLIA 
Confira o significado do termo comparando Escritura com Escritura 

Nº de “X” Passagem Bíblica 

1 Mateus 24:22-24 Mateus 24:31 

2 Marcos 13:20-22 Marcos 13:27 

3 Lucas 18:7  

4 Romanos 8:33  

5 Romanos 9:11 Romanos 11:5-7 

6 Colossenses 3:11-12  

7 1 Tessalonicenses 1:4  
8 2 Timóteo 2:10  

9 Tito 1:1  

10 1 Pedro 1:2  

11 1 Pedro 2:6  
12 2 Pedro 1:10-11  

13 2 João 1:1-2 2 João 1:13 

14 Isaías 42:1  

15 Isaías 45:4  

16 Isaías 65:9  

 
A Bíblia tem a capacidade de explicar-se por si mesma, à luz do Espírito Santo. 

 
Para Compreendermos o significado de determinados termos e também os incontáveis temas que a Bíblia 
aborda, devemos comparar SEMPRE Escrituras com Escrituras, coisas espirituais se explicam com coisas 
espirituais.  

 
Nunca busque fora da Bíblia o entendimento de qualquer assunto, termo, simbologia, ou o que for, quando 
estiver estudando a Palavra de Deus. Ao final de qualquer estudo ou pesquisa, é a Bíblia que deverá dar a 
última palavra, a palavra final em qualquer assunto bíblico. Ela a autoridade máxima em todos os assuntos 
espirituais. (1 Co2:13-14) 

 
A própria Bíblia é também o dicionário dela mesma, ela tem a capacidade e conteúdo suficiente para se auto 
explicar mediante a oração, pelo poder do Espírito Santo, este deverá ser SEMPRE o nosso principal 
professor. 

Veja ainda: 

Efésios 4:14-15; Gálatas 1:11-12; 1 Coríntios 4:20; 1 Coríntios 2:4-8; 2 Coríntios 3:4-6; 1 Coríntios 2:11-14; 2 Timóteo 
3:16-17; 2Pedro 1:16-21; 2 Timóteo 4:3-4; 2 Pedro 3:15-16; 2 Pedro 2:1; 1 Coríntios 3:4-5; 1Coríntios 3:18-23; 1 Timóteo 
6:20-21; Gálatas 1:8-10; Gálatas 4:15-30 

https://www.youtube.com/watch?v=styLx-iWwC8&t=20s
https://profeciasbiblicas.weebly.com/viacutedeos--aacuteudios.html
https://www.youtube.com/watch?v=styLx-iWwC8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=psnNITpu9JE

