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11
A Terra Prometida
A terra prometida da Bíblia, é uma parte real e substancial deste planeta, um lugar para
pessoas viverem; uma herança que pertence ao futuro. Não tem ligação nenhuma com a
tal região enevoada, tantas vezes referida em hinos, que fala dos mortos como "salvos na
Terra Prometida". Tem apesar de tudo, uma íntima relação com a esperança da vida
futura, que um futuro folheto nestas séries amostrará mais inteiramente.
1. A Terra Prometida é: "a terra que foi prometida". Esta declaração tão óbvia, reinforça
as palavras das Escrituras que "significam mesmo o que está escrito", e abrem o caminho
para se perguntar: a quem é que as promessas foram feitas, e o que foi prometido.
2. As promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. "Ora as promessas foram
feitas a Abraão e à sua posteridade..." (Gálatas 3:16).
3. A terra prometida a Abraão, Isaac e Jacob como possessão eterna era a terra da
Palestina e os territórios adjacentes. "E disse o Senhor a Abraão,...Levanta agora os teus
olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do
ocidente; Porque toda esta terra que vês, te hei-de dar a ti, e à tua semente, para sempre"
(Génesis 13:14-15). "E te darei a ti, e à tua semente depois de ti, a terra das tuas
peregrinações, toda a terra de Canaan, em perpétua possessão,...(Génesis 17:8).
"...porque a ti (Isaac) e à tua semente darei todas estas terras...(Génesis 26:3). "...esta
terra, em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente" (Génesis 28:13). "Pela fé, Abraão
sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu,
sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas, com Isaac e Jacob, herdeiros, com ele, da mesma promessa"
(Hebreus 11:8,9).
4. A semente associada com Abraão na promessa dessa terra, é Cristo e todos os que
serão adoptados nele e "cobertos" pelo seu nome. "...Não diz: E às posteridades, como
falando de muitas, mas como de uma só: E à tua posteridade, que é Cristo...Porque, todos
quantos fostes baptizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo...E, se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão, e herdeiros, conforme a promessa" (Gálatas
3:16,17,27,29).
5. A promessa não foi realizada no curso de vida de Abraão, Isaac ou Jacob. "Todos estes
morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas, vendo-as de longe...(Hebreus
11:13). "E (Deus) não lhe deu (Abraão) nela herança, nem ainda o espaço de um
pé..."(Actos 7:5), "Estrangeiro e peregrino sou entre vós; dai-me possessão de sepultura..."
(Génesis 23:4).
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6. A ocupação da terra pelos descendentes de Abraão debaixo da lei de Moisés, não foi a
realização da promessa feita a respeito de Abraão e Cristo. "Porque, a promessa de que
havia de ser herdeiro do mundo (Abraão), não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua
posteridade, mas pela justiça da fé" (Romanos 4:13,14). "Porque, se a herança provém da
lei, já não provém da promessa; mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão"
(Gálatas 3:18).
7. A realização das promessas feitas aos "pais", é anunciado nas Escrituras como
"futuro". "Darás a Jacob a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais,
desde os dias antigos" (Miquéas 7:20). "Para manifestar misericórdia aos nossos pais... E
do juramento que jurou a Abraão, nosso pai" (Lucas 1:72,73). "...e também do meu
concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei" (Levítico 26:42). "...Jesus
Cristo foi ministro...para que confirmasse as promessas feitas aos pais" (Romanos 15:8).
8. Os pais a quem as promessas foram feitas têm um lugar proeminente nos quadros que
a Bíblia amostra do Reino de Deus, e a Terra Santa, é vista como fundação sólida na
esperança do futuro. "...quando virdes Abraão, e Isaac, e Jacob, e todos os profetas, no
reino de Deus..." (Lucas 13:28,29). "...e o Senhor reinará sobre eles, no monte de Sião...a ti
virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém" (Miquéas 4:7,8). "...quando o
Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém; e então, perante os seus
anciãos, haverá glória" (Isaías 24:23). "Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do
Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém; e nunca
mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno" (Jeremias 3:17). "...porque o
Senhor se agrada de ti; e a tua terra se casará" (Isaías 62:4). "E edificarão os lugares
antigamente assolados...e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em
geração" (Isaías 61:4). "Aniquilará a morte para sempre...Naquele dia, se entoará este
cântico, na terra de Judá..." (Isaías 25:8; 26:1).
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