




❖ Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo 
Testamento podemos ver a trajetória desse povo que, desde os
primórdios, prospera abundantemente, mas que também sofre
perseguições e tentativas de extermínio. 

❖ Hoje estudaremos as promessas e propósitos de Deus para a 
nação de Israel que se cumprirão no futuro.



➢ ISRAEL É A MENINA DOS OLHOS DE DEUS

➢ DEUS FEZ PROMESSAS INEFÁVEIS PARA ISRAEL

➢ O SENHOR DEUS SEMPRE SE MANTEVE FIEL AO SEU POVO, 

LIVRANDO-O E GUARDANDO-O DE SEUS INIMIGOS

➢ A CRIAÇÃO DO ESTADO DE ISAEL É UM MILAGRE E UMA PROMESSA 

QUE DEUS FEZ A ABRAÃO EM Gn 12

➢ VEMOS DIARIAMENTE NAS NOTÍCIAS OS ATAQUES AOS JUDEUS





➢ Esse concerto é um concerto de sangue é eterno e imutável.

➢ E não pode ser recomendada pelas Nações Unidas nem pelo 

Departamento de Estado Americano. 

➢ Qualquer nação que forçar Israel a ‘repartir a terra’ se colocará sob o 

juízo rápido e certo de Deus (Jl 3.2)

➢ Os concertos que Deus faz com o seu povo são eternos, não terão fim.

➢ Eles não se baseiam na fidelidade dos homens a Deus, baseiam-se na 

fidelidade de Deus aos homens”.



▪

▪



Deus Escolheu Abrão e lhe
fez uma Promessa

E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-

te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás 

uma bênção. Gênesis 12:2



▪

MAIS TARDE ISRAEL VEIO A TER 

REIS E DEPOIS ESTE REINO SE 

DIVIDIU, JUDÁ E ISRAEL. 

ISRAEL FOI EXTINTO PELOS 

ASSÍRIOS EM 722 a.C, 

PERMANECENDO OS JUDEUS



▪ É importante lembrar que os babilônicos, assírios, filisteus, 
edomitas, amalequitas, dentre tantos outros que quiseram

destrui-lo, foram objetos de juízo e hoje já não existem
mais. 

▪A bênção do Senhor permanece sobre os israelitas.

▪





“E abençoarei os que te abençoarem e 

amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em 

ti serão benditas todas as famílias da terra 
(Gn 12.3). 

➢ Israel, portanto, foi escolhido para ser 

canal de bênção para todas as nações. 

➢Por intermédio de Israel todos os povos da 

terra iriam conhecer o Todo-Poderoso.



E assim todo o Israel será salvo, como está 

escrito: De Sião virá o Libertador, E desviará 

de Jacó as impiedades.Rm 11:26



▪3. Um povo com um futuro.



▪



Essa esperança também está 

implícita nas palavras de Jesus 

quando inquirido pelos 

discípulos, sobre o momento em 

que restauraria o reino a Israel. 

Também vemos esse tema nos 

escritos de Paulo. 

Ele afirma que assim como os gentios 

estão sendo alcança dos pelas 

misericórdias de Deus por meio de 

Cristo, ainda chegará o tempo em que 

Israel será novamente envolvido na 

mesma misericórdia (Rm 11.30-32).

E disse-lhes: Não vos 

pertence saber os tempos 

ou as estações que o Pai 

estabeleceu pelo seu 

próprio poder. Atos 1:7

Porque Deus encerrou a 

todos debaixo da 

desobediência, para com 

todos usar de misericórdia. 

Romanos 11:32



▪

1. O tempo da 

“angústia para Jacó”.



“Ah! Porque aquele dia é tão grande, que não 

houve outro semelhante! E é tempo de 

angústia para Jacó; ele. porém, será salvo 

dela” (Jr 30.7).

Com essas palavras, Deus anunciava, pelo 

profeta Jeremias, como seria o tempo da 

Grande Tribulação para os judeus.



Segundo o pastor Antônio Gilberto. na obra Calendário 

da Profecia,

❑ “a Grande Tribulação visa em primeiro plano os judeus, mas o mundo 

todo sofrerá também. 

❑Deus entrará em juízo com o seu antigo povo, para expurgá-lo e levá-lo 

ao arrependimento e conversão. 

❑Ninguém deve estranhar esse sofrimento nacional necessário para os 

judeus, tantas vezes já vivido ao longo da História sempre como reação 

envolvido de Deus às decisões equivocadas dos filhos de Israel. 

❑Essa tribulação derradeira, porém, será a mais dramática e angustiante 

de todas, como já anunciou o profeta Malaquias (MI 4.1).



➢ Durante a Grande Tribulação, após um período de três anos e 

meio de aparente harmonia, haverá um rom pimento entre a 

Besta e o povo de Israel, pois ela porá uma imagem sua no 

Templo de Jerusalém. 

➢ E após isso, ela manifestará o seu caráter diabólico e 

começará uma efetiva perseguição contra os judeus 

(Dn 9.27; Mt 24.15: 2Ts 2.4: Ap 11.2). 

➢ Diante de um ataque ferrenho, Israel compreenderá que 

estará à beira da extinção, mas esse não será o seu fim, pois 

os judeus clamarão pela vinda do Messias prometido o qual 

os ouvirá e virá em socorro (ML 4.2a).



▪



❖

❖

❖



▪

▪



▪



▪

▪

▪

▪



▪

1. Deus pede 

que oremos por 

Israel.



▪ O salmista Davi, inspirado pelo Espirito, pediu que orássemos “pela paz de 

Jerusalém (Sl 122.6).

▪ Em Jerusalém o Senhor Jesus ao ver a cidade, chorou e disse: “Ah! Se tu

conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence!”(Lc19.42a).

▪



▪



❑No sermão profético, Jesus “pediu oração para que a fuga dos judeus, as 

vésperas da batalha do Armagedom, não acontecesse na estação do 

inverno, e que esse dia especifico não fosse sábado” (Mt 24.20). 

❑ É da vontade de Deus que oremos por Israel. 

❑Muitos criticam, acusam, hostilizam e odeiam os judeus, demonstrando 

um sentimento antissemita, contudo o crente deve amar e orar, 

diariamente, pela paz de Israel.

❑ Deus se apresenta no Antigo Testamento como o Jeová-Shalom, ou seja, 

o Deus de paz. 

❑ Jesus também é apresentado pelo profeta Isaias como o Príncipe da Paz. 

❑ Então, podemos afirmar que Deus deseja que a paz repouse sobre a 

cidade de Davi.



▪



❑

❑

❑



▪

▪

▪

▪


