Licao # 2 - O juramento divino na Adocao

"Adoçao, Juramento e Pacto"
Estudo da seguranca da salvaçao

Texto Chave:
"Porque os outros certamente sem juramento foram feitos
sacerdotes; pois este com o juramento do que lhe disse:
Jurou o Senhor e nao se arrependera: Tu es sacerdote para
sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Hebreus
7:21

"Porque nao recebeste o espirito de
escravidao para esta outra vez com
medo; mas recebestes o espirito de
adocao de filhos pelo qual clamamos,
Abba, Padre."
Romanos 8:16

Este versiculo fala do sacerdocio levitico que era temporario
porqueos sacerdotes deviam ser mudados porque morriam,
eles nao juravam, pois o juramento de Jesus e para
eternidade no novo pacto. Quando Deus revelou seu plano
savitico a favor de seus filhos adotados, este era imutavel,
nao seria mudado, nao teria variaantes, porque Deus e
Imutavel.

"Porque quando Deus fez a promessa
a Abraao, como nao podendo jurar
por outro maior, jurou por si mesmo,
dizendo: Certamente, te abencoarei
abencoando, e
multiplicando te multiplicarei."
Hebreus 5:13, 14.

Coisas Imutaveis no juramento divino

"Dizendo, "Novo pacto", deu por velho
o primeiro; e o que e dado por velho e
se envelhece, perto esta de
acabar." Heb. 8:13



Deus fez a promessa a Abraao de forma incondicional
pelo puro afeto de sua vontade, El patriarca nao fez nada
para merecer a promessa da bencao de que nele seriam
benditas todas as nacoes da terra



A esperanca posta diante de nos. Esta esperanca de salvacao fui dada a nos atraves de Abraao.
Paulo nos disse em I Corintios 13:13: E agora permanecem a fe a esperanca e o amor.." Somos
prisioneiros da esperanca viva que teremos em nossos coracoes, tendo esta promessa de esperanca
de redencao final, disse Juan que nos purifiquemos como tambem ele e puro. I Joao 3:3.
!Bencaos!
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