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Israel, nosso lar espiritual 
 

Fui convidada para falar durante um brunch de outono realizado em uma igreja do estado vizinho. 
Depois de ser recebida por minha anfitriã, juntei-me a um grupo de outras cinco mulheres em uma 
mesa redonda lindamente decorada com crisântemos coloridos de outono. 

As apresentações foram feitas por todos os lados, enquanto o brunch estava sendo servido. Minha 
anfitriã mencionou às senhoras que viajei muitas vezes para Israel. A mulher à minha esquerda tinha 
um olhar confuso. Ela perguntou: "Depois de ir uma vez, por que voltar ao mesmo lugar?" Minha 
resposta veio com facilidade: “É o nosso lar espiritual. É a terra da aliança e do povo cheio das 
promessas.”  

Sua resposta para mim ecoou a de muitos cristãos: “Mas isso foi no Antigo Testamento. E como os 
judeus rejeitaram Jesus, a aliança com eles e com a terra não acabou?" Ele, o quê?  

Para responder sua pergunta, eu precisava voltar ao começo - Gênesis.  

Em Ur dos caldeus (sul do Iraque), vivia um homem de 75 anos que temia a Deus - um pastor de muito 
sucesso, chamado Abrão. Ele morava com sua família e sua esposa Sarai, que era estéril e tinha uma 
idade avançada. 

Um dia, Deus veio a Abrão (Gênesis 12) e disse-lhe: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da 
casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. 
Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e 
amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados". 
Deus até disse a ele que seus descendentes seriam 'como as estrelas do céu e como a areia das praias 
do mar'. Ele ainda disse a Abrão: “De onde você está, olhe para o Norte, para o Sul, para o Leste e para 
o Oeste: Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre." (Gênesis 
13:14,15)  

Isso significava que Abrão deveria aceitar Deus em Sua palavra literal. Ele deveria deixar a terra de onde 
nasceu, cortar suas raízes e liderar sua grande família, servos e vastos rebanhos para uma terra 
desconhecida, para uma promessa de descendentes de uma mulher estéril! 

Aliança Abraâmica: uma aliança incondicional e eterna 
Ao buscar uma confirmação sobre o que ouvira (podemos culpá-lo?) Abrão pediu a Deus um sinal para 
garantir a promessa. “Ó Soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela?“ Deus o 
respondeu graciosamente por um rito familiar chamado Aliança, no qual duas partes se unem em um 
acordo de vida.  

Para marcar a Aliança, animais eram cortados ao meio e dispostos por um caminho através do qual as 
duas partes passavam lado a lado, cada uma carregando uma tocha. Ambos estavam comprometidos 
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com suas vidas para manter o acordo. Abrão entendeu que o Deus vivo o estava convidando para esse 
acordo contratual. 

As escrituras nos dizem que quando chegou a hora de fazer a caminhada, Deus colocou Abrão em um 
sono profundo e somente Ele passou. Deus estava deixando claro que honrar o relacionamento da 
Aliança nunca dependeria de Abrão e seus descendentes manterem a sua parte do acordo. Somente 
Deus seria fiel para sempre em honrar a Aliança e as promessas que Ele fez para uma determinada 
terra e povo. Isso confirmaria a Abrão que a promessa de Deus era literal, eterna e incondicional.  

Deus marcou aquele momento mudando o nome de Abrão para Abraão, declarando que ele agora era 
pai de muitas nações. 

A Aliança Condicional feita com Moisés 
Após 430 anos, Deus fez outra aliança com Moisés e o povo hebreu. No entanto, essa Aliança era 
condicional. O povo hebreu experimentaria as bênçãos de Deus enquanto permanecessem obedientes 
a Ele. "Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro 
pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha." (Êxodo 19: 5)  

Junto com a promessa de bênção nesta segunda aliança, veio um aviso sobre as consequências da 
desobediência. "Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra." 
(Deuteronômio 28:64). 

Conhecemos a história do povo hebreu. Embora Israel tenha quebrado a segunda Aliança condicional 
com Deus por sua desobediência e experimentado o castigo prometido, Deus disse que sempre 
honraria Sua eterna Aliança incondicional com Abraão e seria fiel em cumprir as promessas feitas 
milhares de anos atrás!  

“Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para 
destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas 
por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista 
das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor." (Levítico 26: 44-45) O compromisso de Deus com 
os judeus e a terra também é eterno. 

Hoje, muitas pessoas acreditam que, porque os judeus rejeitaram Jesus, eles perderam todas as 
promessas que Deus lhes fez como descendentes de Abraão. Eles acreditam que os judeus são 
deserdados em favor da Igreja.  

Será que Deus, que está acima do tempo, não viu que dois mil anos depois de fazer uma aliança com 
Abraão, os líderes judeus rejeitariam o Messias? E a igreja primitiva que nasceu de crentes judeus e da 
sua fidelidade? Será Deus sabia que ninguém poderia permanecer fiel ao cumprimento da sua parte da 
Aliança? Foi por isso que Ele colocou Abrão para dormir?  

Eu realmente não tive tempo de me aprofundar muito com a jovem sentada ao meu lado. Orei para 
que eu fosse um passo em seu caminho para buscar a verdade da eterna e irrevogável Aliança de Deus 
feita com Abraão por seus descendentes e pela terra de Israel.  
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Questões para discussão 
1. É importante para nós, como cristãos, acreditar que a promessa de Deus a Abraão ainda é 

válida? Por que? 
 
 
 

2. O que Jeremias 31: 35–37 nos diz sobre Israel e o povo judeu hoje? 

 

 

 

3. Quão importante é que tratemos a Aliança Abraâmica como uma promessa literal? 

 

 

4. A Palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus e foi creditado (considerado) por justiça. Em 
Gênesis 15: 6, quais foram os diferentes desafios de fé que Abraão enfrentou quando Deus 
falou com ele em Gênesis? 

 

 

 

5. O que a Aliança Abraâmica diz sobre o caráter e a natureza de Deus? 

 

 

 

6. Você consegue pensar em um momento em que Deus o estava pedindo para aumentar sua sua 
fé para confiar nEle e entrar em um lugar desconhecido?  
 
 
 

7. Ligue Aliança com sua definição: 
 

Aliança Abraâmica   a. Baseada na obra consumada de Cristo 
 
A Nova Aliança  b. Incondicional, eterna e dura até hoje 
(não mencionada nesta lição) 
Aliança de Moisés   c. Condicional, se quebrada, resulta em castigo  


