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DEPOIS DO DILÚVIO

AS PROMESSAS IMUTÁVEIS DE DEUS
“Palavra alguma falhou de todas as boas palavras

Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão

que o Senhor falara à casa de Israel; tudo se

primeiro. Depois nós os que ficarmos vivos,

cumpriu”, Js 21.45.

seremos arrebatados juntamente com ele nas

A Bíblia Sagrada é a inerrante Palavra de Deus,
e nela contém inúmeras promessas do Senhor para

nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor”, 1Ts 4.16-17.

o seu povo, porém, há categorias destas promessas,

Promessas condicionadas a conduta do homem:

existem algumas que independem da vontade

“E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para

humana e outras que estão condicionadas as

andares nos seus caminhos e para guardares os seus

condutas do homem.

estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos,

Vejamos algumas delas:

e os seus testemunhos, como está escrito na lei de

Promessas que independem de vontade

Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres,

humana:
“Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe

para onde quer que voltares. Para que o Senhor
confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se

Jesus: O Filho do homem será entregue nas

teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem

mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, ao terceiro

perante a minha face fielmente, com todo o seu

dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito”,

coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará

Mt 17.22-23.

sucessor ao trono de Israel”, 1Rs 2.3-4.

“Mas, quando vier o Consolador, que eu da
parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da
verdade, que procede do Pai, ele testificará de
mim”, Jo 15.26.
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com
alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de

“Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bem desta
terra”, Is 1.19.
“Bem-aventurado o varão que sofre a tentação;
porque, quando for provado, receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o
amam”, Tg 1.12.
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