Licao # 3 - A promessa e o juramento
Texto Chave:
"Paraque em Cristo Jesus a bencao de Abraao alcancasse aos
gentios, a fim de que pela fe recebessemos a promessa do
Espirito." Galatas 3:14.
Recebemos a promessa do Espirito somente pela fe na obra
perfeita de Cristo. Nao existe doutrina meritoria para receber
a bencao do ceu. Cristo Jesus cumpriu com todos os
requisitos para serem abencoados com a promessa da
terceira pessoa da trindade.

Livres do pecado e da norte
Nos disse Romanos 8:12: "Porque a lei do Espirito da vida
em Cristo Jesus me libera da lei do pecado e da morte." Isto
e
maravilhoso,
nosso
Salvador
fez
previsao para todos os escolhidos na cruz do Calvario; a lei
do pecado que e a morte eterna foi anulada pelo sangue
precioso de Jesus Cristo. E na sua salvacao meritoria ele nos
deu
a
lei
da
vida
atraves
do
Espirito.
Isto merece glorificacao e nossa adoracao ao que foi
sacrificado em nosso lugar.

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

"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.

"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

2. A semente de Abraao
Em Galatas 3:15-18 Paulo descreve quem e semente de Abraao. "Irmaos falou em terminos humanos:
Um pacto ainda que seja de homem, uma vez ratificado, ninguem o invalida, nem lhe acrescenta. Agora
bem, a Abraao foram feitas as promessas, e a sua semente, nao disse: E as sementes, como se falasse
de muitos, senao como de um: E a tua semente, a qual e Cristo. " A promessa feita a Adao e Eva recem
cairam no pecado foi repetida ao homem da fe, Abraao. Esta semente era Cristo a promessa feita com
juramento aos patriarcas e detalhada na vida de Abraao. Nos seguintes versiculos de Galatas 3:1518 esclarece Paulo:




"A lei que veio 430 anos depois nao invalida a promessa feita a Abraao
A heranca nao e pela lei
A heranca e por fe feita a Abraao e sua descenden-cia."
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3. A promessa e irrevogavel
Paulo enfatiza e disse em forma categorica que o chamamento a Abraao e sua promessa foram
irrevogaveis como foram para nos a promessa da salvacao atraves da fe. "Porque irrevogaveis sao
os dons e o chamamento de Deus." Romanos 11:29.

4. Mediador de um novo pacto
Hebreus 9:15 nos mostra a Cristo como mediador de um novo pacto. "Assim que, por isso e
mediador de um novo pacto, para que intervindo morte para a remissao das transgressoes que
havia baixo o primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da heranca eterna." Este novo
pacto foi ratificado na cruz do Calvario sem condicoes dado por fe aos beneficiados.
5. Primeiro pacto
Este fui com Noe depois do diluvio quando o mundo por causa desta catastrofe mundial. Deus pos
o arco Iris no firmamento, simbolo de sua misericordia de nao voltar a castigar a terra com outro
diluvio. Assim o narra Genesis 9:7-17. Este pacto teria varios elementos:




A promessa. Nao voltar a castigar a terra com outro diluvio
Condicao. Nao teria nenhuma condicao, estava baseado na misericordia de Deus
Sinal. Deus colocou o arco Iris no firmamento para recordar a humanidade sua promessa
incondicional.

Quando olhamos os pactos da Biblia e interessante que todos levam o teem tres elementos
importantes:




Uma promessa
Uma condicao
Um sinal
!Bencaos!
Boas novas de Grande Gozo
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