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Lição 12 - Sábado, 25 de março de 2017 

A herança de Abraão 

“Porque [Abraão] esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e 

edificador é Deus” Hebreus 11:10 

Somos apenas peregrinos e forasteiros neste mundo. Estamos buscando a cidade que Abraão 

buscava, cujo Arquiteto e Construtor é Deus. — Nos lugares celestiais, p. 112. 

Estudo adicional:Testemunhos para a igreja,vol. 1, pp. 346-353 (Cap. 67: “As duas 

coroas”); A fé pela qual eu vivo,p. 304. 

Domingo, 19 de março 

1. A PROMESSA DA HERANÇA 

A. Que herança Deus prometeu a Abraão e à sua descendência? Gênesis 17:7-8; 1 

Crônicas 16:15-18; Romanos 4:13. 

Gênesis 17:7-8 7Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os 

seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. 8Toda a 

terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a 

seus descendentes; e serei o Deus deles. 

1 Crônicas 16:15-18 15Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 

mil gerações, 16da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, 17que 

confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: 18"A 

vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão". 

Romanos 4:13 Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a 

promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. 

A dádiva prometida a Abraão e à sua descendência não incluía apenas a terra de Canaã,mas 
toda a Terra. [...] E a Bíblia ensina claramente que as promessas feitas a Abraão seriam 

cumpridas por meio de Cristo. —Patriarcas e profetas, p. 170. 

B. O que a terra prometida de Canaã simbolizava? Hebreus 11:8-10, 13-16; 

Apocalipse 21:1-3. 

Hebreus 11:8-10, 13-16 8Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um 

lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 

9Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha; viveu em 

tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. 10Pois ele esperava a 

cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. 13Todos estes ainda viveram 

pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido; viram-nas de longe e de longe 

as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14Os que assim 

falam mostram que estão buscando uma pátria. 15Se estivessem pensando naquela de onde 

saíram, teriam oportunidade de voltar. 16Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, 

isto é, a pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus 

deles, pois preparou-lhes uma cidade. 

Apocalipse 21:1-3 1Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a 

primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. 2Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, 

que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu 

marido. 3Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está 
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com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará 

com eles e será o seu Deus. 

A voz de Deus foi ouvida, ordenando-lhe [a Abraão]que não esperasse a posse imediata da 
terra prometida, e indicando, no futuro, os sofrimentos de sua posteridade antes de seu 

estabelecimento em Canaã. O plano da redenção foi-lhe desvendado, tanto em relação à 
morte de Cristo, o grande sacrifício, como à Sua vinda em glória. Abraão viu também a Terra 

restabelecida à sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna, como o 
cumprimento final e completo da promessa. — Ibidem, p. 137. 

Segunda-feira, 20 de março  

2. HERDEIROS DO REINO 

A. Qual é o único Herdeiro genuíno do reino da promessa? Mateus 21:33-39; Gálatas 
3:16; Hebreus 1:1-2. 

Mateus 21:33-39 33"Ouçam outra parábola: Havia um proprietário de terras que plantou 

uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e 
construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. 

34Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para receber os 
frutos que lhe pertenciam. 35"Os lavradores agarraram seus servos; a um espancaram, a 

outro mataram e apedrejaram o terceiro. 36Então enviou-lhes outros servos em maior 
número, e os lavradores os trataram da mesma forma. 37Por último, enviou-lhes seu filho, 
dizendo: ‘A meu filho respeitarão’. 38"Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns 

aos outros: ‘Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança’. 39Assim eles 
o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. 

Gálatas 3:16 Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A 
Escritura não diz: "E aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas: "Ao seu 
descendente", dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. 

Hebreus 1:1-2 1Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos 
antepassados por meio dos profetas, 2mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a 

quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. 

Cristo foi constituído pelo Pai “herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo”. 
Ele era o “o resplendor da Sua glória e a expressa imagem do Seu Ser, sustentando todas as 

coisas pela palavra do Seu poder” (Hebreus 1:2 e3). Ele possuía divina excelência e 
grandeza. Aprouve a Deus que nEle habitasse toda a plenitude. E Cristo “não teve por 

usurpação ser igual a Deus” (Filipenses 2:6). No entanto, Jesus trocou um trono de luz e 
glória que mantinha com Seu pai, não almejando ser igual a Deus enquanto o homem 
estivesse perdido em pecado e miséria. Veio do Céu à Terra, revestiu Sua divindade com a 

humanidade, e levou sobre si a maldição como garantia para a humanidade caída. Ele não foi 
obrigado a fazer isso, mas escolheu suportar os resultados da transgressão para que o 

homem pudesse escapar da morte eterna. — The Signs of the Times, 20 de fevereiro de 
1893. 

B. Como podemos nos tornar herdeiros com Cristo e partilhar de Sua herança? 

Romanos 4:13-17; Gálatas 3:26-29. 

Romanos 4:13-17 13Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a 

promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. 

14Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil; 

15porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. 16Portanto, a promessa 

vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a 

descendência de Abraão; não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos 

que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. 17Como está escrito: "Eu o constituí 
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pai de muitas nações". Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida 

aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. 

Gálatas 3:26-29 26Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, 27pois os 

que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28Não há judeu nem grego, escravo 

nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus. 29E, se vocês são de 

Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. 

Somente os que têm apreciado a graça de Cristo, tendo sido por Ele constituídos herdeiros de 

Deus e coerdeiros de Cristo, se erguerão da sepultura com a imagem de seu Redentor. — 
Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 259. 

O cumprimento da promessa de que seremos coerdeiros com Cristo depende de nossa 
vontade de negar o próprio eu. —Olhando para o alto, p. 235. 

C. Ao declararmos nossa fé em Jesus Cristo — por meio de quem são feitas todas as 

promessas de Deus— como Ele nos chamará? Romanos 8:14-17; Gálatas 4:4-7. 

Romanos 8:14-17 14porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 

Deus. 15Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas 

receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". 16O 

próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17Se somos filhos, 

então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos 

dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 

Gálatas 4:4-7 4Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido 

de mulher, nascido debaixo da lei, 5a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que 

recebêssemos a adoção de filhos. 6E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu 

Filho aos seus corações, o qual clama: "Aba, Pai". 7Assim, você já não é mais escravo, mas 

filho; e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. 

Os tesouros da eternidade foram confiados à guarda de Jesus Cristo, para dar a quem Ele 
quisesse; mas quão triste é que tantos perdem rapidamente de vista a preciosa graça que 

lhes é oferecida pela fé nEle! Ele concederá os tesouros celestes aos que crerem nEle, 
olharem a Ele, e nEle permanecerem. —Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 138. 

Terça-feira, 21 de março 

3. O REINO ETERNO 

A. Como filhos e filhas de Deus, através da fé, que tipo de reino nos está prometido? 

Daniel 2:44; 7:27; 2 Pedro 1:11. 

Daniel 2:44 "Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será 

destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e 

os exterminará, mas esse reino durará para sempre. 

Daniel 7:27 Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão 

entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e 

todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. 

2 Pedro 1:11 e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no Reino eterno 

de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Os planos do Senhor para Seu povo têm sido sempre os mesmos. Ele deseja conceder aos 
filhos dos homens as riquezas de uma herança eterna. O Seu reino é um reino eterno. 

Quando os que escolheram tornar-se súditos fiéis do Altíssimo estiverem finalmente salvos no 
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reino da glória, o propósito de Deus para a humanidade terá sido cumprido. — The Review 
and Herald, 26 de dezembro de 1907. 

B. Por quanto tempo os fiéis desfrutarão desse reino? Tito 3:7; 1 João 5:11-13. 

Tito 3:7 Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, 

tendo a esperança da vida eterna. 

1 João 5:11-13 11E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em 

seu Filho. 12Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 

13Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que vocês 

saibam que têm a vida eterna. 

Esta vida é uma escola de preparo, onde somos transformados, refinados e habilitados para a 

companhia dos santos no reino de Deus, com quem esperamos nos associar pelos séculos da 
eternidade. — The Bible Echo, 29 de julho de 1895. 

C. Como sabemos que Deus quer que todos participem dessa herança? 2 Pedro 3:9; 

Ezequiel 18:32; João 3:16. 

2 Pedro 3:9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo 

contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos 

cheguem ao arrependimento. 

Ezequiel 18:32 Pois não me agrada a morte de ninguém; palavra do Soberano Senhor. 

Arrependam-se e vivam! 

João 3:16 "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 

que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 

O Senhor não quer que nenhuma alma pereça. Suas misericórdias são inumeráveis, e Ele não 
deixará que Sua possessão, pela qual deu a própria vida para resgatar, se torne joguete das 
tentações de Satanás. Todo o Céu é oferecido aos que creem em Jesus Cristo como seu 

Salvador pessoal e presente. — Olhando para o alto, p. 150. 

A Luz do mundo está brilhando sobre nós para que possamos absorver os divinos raios e 

deixá-la brilhar sobre outros em boas obras,a fim de que muitas almas sejam levadas a 
glorificar nosso Pai que está nos céus. Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento. O coração de Jesus Se entristece ao ver que 
muitos recusam Sua oferta de misericórdia e incomparável amor. —Manuscript Releases, vol. 
2, pp. 237 e 238. 

Quarta-feira, 22 de março  

4. RETENDO FIRMEMENTE NOSSA CONFIANÇA 

A. O que somos exortados a reter firmemente? Hebreus 3:14; 10:23, 35-36; 

Apocalipse 3:11. 

Hebreus 3:14 pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos 

apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. 

Hebreus 10:23, 35-36 23Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois 

aquele que prometeu é fiel. 35Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será 

ricamente recompensada. 36Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito 

a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; 

Apocalipse 3:11 Venho em breve! Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua 

coroa. 
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Em um momento podem ser tomadas decisões que determinem a condição de uma pessoa 
para sempre. [...]Lembrem-se, porém, que seria necessária a obra de toda uma vida para 

recuperar o que é lançado fora por um momento de ceder à tentação e de imprudência. [...] 

Os que hão de ganhar o Céu desenvolverão seus mais nobres esforços, e trabalharão com 
toda longanimidade, para que colham o fruto de seu trabalho. Há uma mão que abrirá as 

portas do Paraíso àqueles que resistiram à prova da tentação e mantiveram uma boa 
consciência, renunciando ao mundo, suas honras, seus aplausos, pelo amor de Cristo, 

confessando-O assim diante dos homens, e esperando com toda a paciência que Ele os 
confesse diante de Seu Pai e dos santos anjos. — Minha consagração hoje, p. 322.  

B. Explique porque a maioria dos filhos literais de Abraão deixará de receber a 

herança prometida. Números 13:25-33; 14:1; Hebreus 3:18-19; Judas1:5. 

Números 13:25-33 25Ao fim de quarenta dias eles voltaram da missão de reconhecimento 

daquela terra. 26Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel 

em Cades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de 

Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. 27E deram o seguinte relatório a Moisés: 

"Entramos na terra à qual você nos enviou, onde manam leite e mel! Aqui estão alguns frutos 

dela. 28Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. 

Também vimos descendentes de Enaque. 29Os amalequitas vivem no Neguebe; os hititas, os 

jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa; os cananeus vivem perto do mar e 

junto ao Jordão". 30Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: "Subamos e 

tomemos posse da terra. É certo que venceremos! " 31Mas os homens que tinham ido com 

ele disseram: "Não podemos atacar aquele povo; é mais forte do que nós". 32E espalharam 

entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: "A terra para a qual 

fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de 

grande estatura. 33Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem 

parecíamos gafanhotos, a nós e a eles". 

Números 14:1 Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. 

Hebreus 3:18-19 18E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi 

àqueles que foram desobedientes? 19Vemos, assim, que foi por causa da incredulidade que 

não puderam entrar. 

Judas 1:5 Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o 

Senhor libertou um povo do Egito mas, posteriormente, destruiu os que não creram. 

Por quarenta anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da 

terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã 
celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a 
incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de 

Deus que nos têm detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. — Evangelismo, p. 
696.  

C. Qual deve ser a prioridade número um de nossa vida? Mateus 6:33; Lucas 12:31-

34; Colossenses 3:1-2. 

Mateus 6:33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas 

essas coisas lhes serão acrescentadas. 

Lucas 12:31-34 31Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas coisas lhes serão 

acrescentadas. 32"Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o 

Reino. 33Vendam o que têm e dêem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem 
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com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e 

nenhuma traça destrói. 34Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração". 

Colossenses 3:1-2 1Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas 

que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. 2Mantenham o pensamento 

nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. 

Desvie o olhar deste mundo para o eterno. Esforce-se para alcançar as coisas a que Deus dá 

valor e para cuja obtenção Cristo deu Sua preciosa vida. Seu sacrifício tem aberto a você, de 
par em par, os portais do comércio celestial. Guarde seu tesouro junto ao trono de Deus, 

fazendo, com o capital que Ele lhe confiou, o trabalho que deseja que se faça em levar as 
pessoas ao conhecimento da verdade. — Conselhos sobre mordomia, pp. 225 e 226. 

Quinta-feira, 23 de março 

5. JUNTOS NO REINO DE DEUS 

A. O que dizem as Escrituras a respeito dos filhos de Abraão que estarão com ele, 

louvando a Deus, ao entrar em sua herança? Hebreus 11:39-40; 1 Tessalonicenses 

4:16-17; Isaías 66:23. 

Hebreus 11:39-40 39Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé; no entanto, 

nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. 40Deus havia planejado algo melhor para 

nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. 

1 Tessalonicenses 4:16-17 16Alegrem-se sempre. 17Orem continuamente. 

Isaías 66:23 De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se 

inclinará diante de mim", diz o Senhor. 

Não precisamos desesperar quando vemos que outros têm lutado através de desânimos 
semelhantes aos nossos, e caíram em tentações da mesma maneira que nós, e mesmo assim 
reconquistaram o terreno e foram abençoados por Deus. As palavras da Inspiração confortam 

e animam a alma errante. Se bem que os patriarcas e os apóstolos fossem sujeitos às 
fragilidades humanas, obtiveram pela fé boa reputação, combateram seus combates na força 

do Senhor, e venceram gloriosamente. Assim, podemos confiar na virtude do sacrifício 
expiatório, e ser vencedores no nome de Jesus. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 15. 

B. O que todos os salvos farão ao contemplarem face a face Jesus Cristo, seu 

Salvador? Filipenses 2:9-11; Apocalipse 7:9-10. O que Jesus, então, fará? 1 

Coríntios 15:24-28. 

Filipenses 2:9-11 9Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está 

acima de todo nome, 10para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e 

debaixo da terra, 11e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus 

Pai. 

Apocalipse 7:9-10 9Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que 

ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e 

do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. 10E clamavam em alta voz: "A 

salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro". 

1 Coríntios 15:24-28 24Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois 

de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. 25Pois é necessário que ele reine até que 

todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 26O último inimigo a ser destruído 

é a morte. 27Porque ele "tudo sujeitou debaixo de seus pés". Ora, quando se diz que "tudo" 

lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. 
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28Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que 

todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 

Todos [os redimidos] se unirão no louvor [ao Cordeiro] que morreu para que os seres 
humanos pudessem ter a vida que se mede com a vida de Deus. O conflito acabou. 

Tribulações e lutas chegaram ao fim. Cânticos de vitória enchem todo o céu ao entoarem os 
resgatados o alegre cântico:Digno é o Cordeiro, o triunfante Conquistador, que foi morto e 

agora vive. — Atos dos apóstolos, p. 602.  

Sexta-feira, 24 de março 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que tipo de terra Abraão procurava? 

2. Qual é o único modo de podermos participar da herança de Abraão? 

3. Qual é o desejo de Deus para todas as pessoas neste mundo? 

4. Como podemos manter nossa confiança até o fim? 

5. Que canções os redimidos cantarão,unidos, no coro celestial? 

 


