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 Confiando nas promessas de
Deus
 A destruição de Sodoma
 A Circuncisão dos machos
 Evitando argumentos
 Fazendo a escolha certa

 Deus responde à Sua
maneira
 O teste final de Deus a
Abraão
 Sacrifício para Deus

ESTE LIVRO conta-nos como Deus chamou Abraão para ser um
verdadeiro crente. Ele prometeu muitas coisas a Abraão. Abraão teve
fé na palavra de Deus e esperou muito tempo até que visse essas
promessas começarem a tornar-se realidade. Através da família de
Abraão, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todas as pessoas. É
por isso que dizemos que Abraão é o pai de todas as pessoas que
têm fé no único e verdadeiro Deus.
‘MANNA PUBLICATIONS’ providencia comentários de ensino bíblico, escritos
por Fred Morris. Durante muitos anos o Fred, e a sua esposa Lorna, viajavam
por volta do mundo, ensinando e pregando. Quando voltaram para casa
escreveram estas notas para serem imprimidas e vendidas onde quer que
havia uma necessidade de ensino cristão e fundamento básico.
ESTA edição está escrita numa forma de português que é fácil para
ler a nível mundial, e que acrescentará entendimento, além de
acelerar a tradução para outras línguas. Dá ensino básico para todos
os leitores, e também notas adicionais para estudantes e professores
da Bíblia e pastores.
ESTES LIVROS são para serem usados por si sozinho, ou para estudar num
grupo. Eles irão ensinar-lhe a verdade de Deus. Irão ajudá-lo a conhecer o
filho de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a falar sobre a sua fé em Deus. Irão
impedi-lo de ir para o caminho errado na vida. Irão ajudá-lo a aproximar-se
de Cristo. Providenciam comida para a vida.
Oramos que você tenha uma paz e um propósito novos na vida à
medida que confia em Deus, lê a Bíblia e usa estes comentários.
Pense no que Jesus disse e fez há 2000 anos atrás e para aquilo que
Ele o está a chamar para dizer e fazer hoje.

Manna Publications
COMENTÁRIOS FUNDEMENTALS DE ENSINO BIBICO
40 ‘A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus’ (Marcos 4:11)
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Ao leitor ou leitor
Estes comentários bíblicos explicam a verdade sobre a Palavra de Deus de uma
maneira que é fácil de ler e de entender.
Você pode usar estes livros para estudar a Bíblia por si próprio ou com outros num
grupo. Num grupo de estudo, cada pessoa deve ter o seu próprio livro e uma Bíblia
se possível.
Existe muita informação neste livro. Por favor estude-o devagar e cuidadosamente.
Peça a Deus para ajudá-lo a aplicar aquilo que aprende para a sua própria vida e
realidade.
Para ler: Onde ver isto, isso significa que você ou o seu líder de grupo deve
sempre ler a passagem Bíblica primeiro antes de ler as palavras neste livro.
Para debater: Onde ver isto, existem perguntas que podem ser colocadas
num grupo de estudo. Elas também ajudam o leitor a compreender os
versículos Bíblicos.

2
4

Jó uma vez perguntou: “por que os que o conhecem não vêem os seus
dias?” (Jó 24:1). Jó já sabia a resposta à sua pergunta, e assim devemos nós:
“Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a
terra” (Jó 19:25). Jó acreditou, tal como Abraão, que a salvação de Deus viria
para todo o mundo.

Você é um filho da fé?

No nosso comentário Bíblico de Génesis Parte 1 falámos sobre os planos de
Deus na criação do mundo. Neste comentário Bíblico, Génesis Parte 2, estamos a
falar dos planos de Deus para a criação do povo especial de Deus. Em Génesis
Parte 3 e 4 falamos sobre o progresso da família de Abraão, especialmente Isaac,
Jacob, José e Judá, e o que isto significa para os Judeus e os Cristãos.
[Genesis part 2, 2e rev Portuguese 2020]
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Pense sobre isto: Onde você ver esta marca, a pergunta requer mais tempo
e meditação pessoal.
Onde ver caixas pautadas, a informação dentro é principalmente para
estudantes da Bíblia, professores e pregadores.
Reconhecimentos : Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira de
Almeira Atualizada. Os desenhos têm direitos de autor (copyright) © Global
Recordings Network (GRN). Usados com sua permissão.
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Abraão é o pai de todos os que crêem em Deus.

Romanos 4:17-25;5:1. A Sagrada Escritura diz: “serás pai de muitas nações”.
Deus fez com que Abraão se tornasse pai de muitas nações. Ele creu em Deus.
Ele acreditou que Deus podia trazer pessoas mortas à vida. Ele creu em Deus
quando disse que as coisas eram verdadeiras mesmo que ainda não tivessem
acontecido. Abraão creu e teve esperança, embora não tivesse nada que lhe
desse esperança. Ele confiou que se iria tornar pai de muitas nações. Deus disselhe que isso iria acontecer. Ele não deixou de confiar quando pensou sobre o seu
próprio corpo. O seu corpo estava quase morto. Ele tinha quase cem anos de
idade. Ele não parou de confiar quando pensou em Sara, mesmo que ela nunca
tivesse dado à luz nenhum filho. Ele não parou de confiar na promessa de Deus.
Ele confiou em Deus muito bem. Ele não louvou a Deus por sua própria fé, mas
pela promessa de Deus. Ele estava certo de que Deus era capaz de fazer aquilo
que tinha prometido fazer.
Ele entrou num relacionamento correto com Deus porque creu na promessa.
As sagradas escrituras não dizem isso apenas sobre Abraão. Elas dizem sobre
nós também. Deus irá dizer que estamos num relacionamento correto se crermos
Naquele que levantou da morte a Jesus o nosso Senhor. Ele foi morto porque
fizemos coisas erradas. Ele foi levantado da morte para que fossemos feitos
justos diante de Deus.
Nós nos tornamos boas pessoas e colocados num relacionamento correto
com Deus quando cremos em Jesus Cristo. Agora temos paz com Deus por causa
daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Porque cremos, Cristo traz-nos ao
lugar onde Deus nos pode tornar bons. Estamos nesse lugar agora.
promessas. Ele teve momentos de fraqueza mas teve comunhão íntima com
Deus. Ele teve um filho natural, Ismael, e um filho supernatural, Isaac.
Agora leia abaixo o que o Apóstolo Paulo disse acerca da fé de Abraão e da fé
daqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo em Romanos 4:17-25.

Você crê deste modo?
Nos últimos Comentários Bíblicos, iremos falar acerca dos grandes homens da
fé como José, Moisés, Elias e David. Eles mostraram o caminho da salvação de
Deus aos Judeus (Israelitas).Todos eles apontaram para a época no futuro
quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, iria nascer como o Messias ou Salvador.
Ele irá oferecer a Salvação de Deus a todo o mundo, não apenas aos Judeus,
através da fé Nele. Esta provisão de Deus irá envolver o sacrifício do Seu único
Filho.
Aguardamos pelo tempo quando as pessoas de todas as crenças e descrentes
serão alcançados e receberão a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Mas tal
como Abraão, teremos de aguardar por muito tempo. Alguns poderão não ver o
cumprimento de toda a justiça no seu tempo aqui na terra.
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GÉNESIS Parte 2, Capítulos 11 a 22
INTRODUÇÃO
No nosso primeiro Comentário Bíblico (Génesis 1-11) lhes contámos como Deus
criou o mundo e tudo o que havia nele. Era bom e perfeito. Ele deixou Adão e
Eva para cuidar das coisas, mas eles Lhe desobedeceram. Através deles, o
pecado entrou no mundo.
Foi então que Deus fez o seu primeiro acordo (ou Aliança) com as pessoas
que Ele tinha criado. Ele disse a Adão e Eva que, por causa do pecado deles, eles
iriam ter muitos problemas. Mas se fizessem o bem e trabalhassem duro, então
Ele iria dar-lhes providência. “No suor do rosto comerás o teu pão, até que
tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó
tornarás” (Génesis 3:19).
Quando cresceram, a maioria dos familiares de Adão e Eva não obedeceram a
Deus. Contudo, Enoque obedeceu a Deus e foi para o céu. (Enoque era
descendente de Adão). Noé também obedeceu a Deus. (Ele foi o descendente de
Enoque). Um dia, Deus fez um novo acordo (Aliança) com Noé.
Isto foi o que Deus fez: Ele disse a Noé para construir um barco ou arca com
150m de comprimento. Depois Ele destruiu todas as pessoas más ao enviar
chuvas de dilúvio. Ele salvou a família de Noé e alguns animais. Ele manteve-os
seguros na arca um ano inteiro.
Desta maneira, Deus castigou o mundo por causa do pecado e Ele operou um
novo começo. Deus disse á família de Noé que deveriam começar novas famílias
e Ele prometeu que nunca mais iria trazer chuvas de dilúvio ao mundo. Este foi o
novo acordo de Deus para o mundo
A Unidade da Humanidade
que Ele fez e amava. Deus também
disse a Noé que deveriam comer os  Deus destruiu a unidade da
animais, plantas e peixe. O arco-íris
humanidade em Babel (Génesis 11:8).
iria lembrá-los do Grande Dilúvio e
Isto aconteceu quando as pessoas
da promessa de Deus de nunca trazê
trabalharam juntas contra os planos de
-lo de novo (Génesis 9:1-17). Este
Deus.
foi o novo acordo ou aliança de
 Jesus orou pela unidade dos seus
Deus.
seguidores (João 17:9-11, 20-21).
Depois de Adão pecar o mundo
 A Unidade é restaurada quando todos
de Deus deixou de ser perfeito. As
os crentes no Único Deus Vivo por
pessoas conheciam o bem e o mal.
todo o mundo seguem o exemplo de
Depois do Dilúvio as pessoas
Jesus e amam-se uns aos outros.
esqueceram-se de Deus de novo.
 A unidade acontece quando as pessoas
Elas escolheram fazer o mal, mas
trabalham juntas com os planos dados
Deus lembrou-se da sua promessa e
por Deus na Bíblia.
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Ele não trouxe as chuvas do Dilúvio de novo ao mundo. Ele queria que as
pessoas confiassem Nele e lhe obedecessem. Mas elas pensavam grandes coisas
sobre si próprias e juntos fizeram grandes planos em Babel. Isso entristeceu a
Deus e Ele castigou-as ao enviar-lhes muitas línguas diferentes. Como não
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Um Maravilhoso Retrato de Deus

Génesis 1-11 fornece-nos um maravilhoso retrato do nosso Deus:







O nosso Deus é o único Deus.
O nosso Deus é o único Criador.
A criação de Deus é perfeita e boa.
A Criação mostra o amor e propósito de Deus.
A Criação mostra a natureza, beleza e bondade de Deus – Sua glória.
Mas a história da vida é que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e
escolheram o mal em vez do bem. Génesis 1-11 fala-nos sobre as obras de Deus
e sobre o pecado da humanidade. O resto da Bíblia fala-nos sobre a resposta de
Deus para os pecados: o Seu plano de salvação para a humanidade, e o Seu
castigo para aqueles que desobedecem.
Para livrar-nos do pecado, Deus providenciou:

 A Sua Bíblia como Seu guia (para fazer o que é certo)
 As Suas promessas da Aliança como garantia do Seu justo julgamento.
 O Seu Espírito Santo como Seu orientador (como um indicador para
encorajar-nos a obedecer e a trabalhar duro).
A nossa consciência como a Sua guarda (contra fazer o que é errado).
O Seu filho, Jesus, como a Sua porta de entrada para o céu (não existe outro
caminho ou pessoa que nos leve de volta a Deus).
O primeiro Adão trouxe pecado ao mundo. O “segundo Adão” (Jesus) trouxe
salvação ao mundo. Quando lemos as nossas Bíblias e aceitamos Jesus como
nosso Salvador, então Deus envia o Seu Espírito Santo para as nossas vidas para
nos ajudar. Começamos uma nova vida com Jesus como nosso Senhor e
Salvador.
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3. O sacrifício de Isaac é uma figura de Cristo como o Cordeiro de Deus (João
1:29). Abraão disse: “Deus proverá para si o cordeiro” (Génesis 22:8). Ele não
sabia como é que Deus iria providenciar mas enquanto Abraão estava a subir um
lado da montanha o carneiro estava a subir do outro lado. Quando chegou ao
lugar que Deus queria que estivesse, o carneiro estava lá à espera. Ele vai antes
de nós. Ele nos dá a resposta através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que leva o
nosso pecado. O Seu sacrifício nos salva. A Sua ressurreição nos promete a
esperança da vida eterna. A Sua dádiva do Espírito Santo nos guia e nos conduz
para realizarmos grandes coisas no Seu nome.
4. Gólgota, onde eles crucificaram Jesus, era parte do Monte Moriá, o mesmo
lugar onde Deus disse a Abraão para sacrificar Isaac. Cristo sacrificou-se pelo
homem de uma vez por todas naquele lugar; significa que nunca mais iremos
necessitar de outro sacrifício para tirar os nossos pecados. A fé e esperança de
todos os Cristãos em todo o lugar fundamenta-se naquilo que Jesus fez na cruz
por todos nós. Isso oferece vitória sobre o pecado e vida eterna com Ele! Através
da graça e misericórdia de Deus, o sacrifício de Jesus salva todos os que crêem
que Ele é o Filho de Deus. Ele salva todos os que confessam os seus pecados a
Ele.
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Conversar sobre:

1. Descreva por palavras suas os pontos 1 a 4 acima.
Comente estas palavras de C.T. Studd: "Se Jesus Cristo é Deus e morreu por
mim, então nenhum sacrifício pode ser demasiado grande para mim para
fazer por Ele".

©GRN

2.

3

Você está preparado para sacrificar tudo por Deus, incluindo a
posição, ministério e a provisão que Ele tem dado a si?

CONCLUSÃO
Abraão viveu na Terra prometida mas era um estrangeiro lá. Ele não tomou
posse da terra. Mas começou a ocupá-la para as suas futuras gerações. Esse era
parte do plano Salvador de Deus. Abraão era o ponto de partida de Deus por
uma nova família de Deus e um plano de salvação para todo o mundo. Ele tinha
100 anos de idade quando o seu filho prometido nasceu.
Nós iremos ver no próximo Comentário Bíblico acerca das promessas que
Deus fez a Abraão. Ele fez também ao seu filho Isaac e ao seu neto Jacó (que foi
mais tarde chamado Israel). Deus repetiu o Seu acordo ao escolhido em cada
geração destes grandes homens de fé (patriarcas). Desse modo, Deus
supervisionou a linhagem familiar dos verdadeiros crentes até ao tempo em que
Cristo nasceu a Maria. Abraão foi o pai de todas as pessoas que têm fé no único
Deus verdadeiro. Através da sua família, Deus trouxe salvação a todo o mundo,
para que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus seja salvo.
Abraão desistiu de tudo para obedecer a Deus e para cumprir as Suas
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para o holocausto… (22:7-8). Ambos, Abraão e Isaac sabiam que Deus esperava
que eles derramassem o sangue de um cordeiro imaculado como forma correta
de adoração. Mas Abraão também sabia que estava a ser testado por Deus ao
sacrificar o seu “único” filho nesta altura.
Quando chegaram ao ponto mais alto que Deus lhe tinha indicado, Abraão
construiu um altar e colocou a madeira em cima. Ele amarrou o seu filho Isaac e
deitou-o em cima da madeira que estava no altar. Então levantou a sua mão
pegou na faca para matar o seu filho. Naquele momento o anjo do Senhor
chamou por ele dos céus: “Abraão, Abraão!... Não estendas a mão sobre o
mancebo… porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu
filho, o teu único filho” (22:11-12).
Então Deus providenciou um carneiro – um carneiro ou cordeiro – para o
holocausto e não deixou que o rapaz morresse. Abraão viu o animal e sacrificouo sobre o altar no lugar de Isaac.
Abraão chamou a esse lugar de “O Senhor proverá”. Pai e filho adoraram a
Deus lá na montanha. Abraão estava disposto a dar o seu único e verdadeiro
filho como um sacrifício a Deus, mas Deus deu Isaac de volta a ele.
Muitos anos depois, no Monte Moriá, Deus sacrificou o Seu único Filho, Jesus.
Este sacrifício foi pelos nossos pecados. É por isso que chamamos a Jesus de
“Cordeiro de Deus” (João 1:29).
Os estudantes da Bíblia dizem que o pai Abraão era um tipo de Deus Pai e o
seu “único” filho Isaac era um tipo de Cristo que era o único Filho de Deus.
Abraão confiou que Deus era capaz de trazer de novo Isaac à vida. Mas Deus
tinha um plano melhor. Era um plano que consistia em colocar algo no lugar de
Isaac – um cordeiro. Isso é chamado de substituição: colocar uma coisa no lugar
de outra. E para nos salvar dos nossos pecados Jesus tomou o nosso lugar. Ele
morreu na cruz em vez de nós. Ele morreu por nós. Ele foi o nosso Cordeiro
Substituto. Jesus morreu por causa do amor de Deus por nós.

O TESTE DE FÉ PARA TODOS NÓS
Do modo como Abraão entrega Isaac, nós compreendemos que este é um
grande teste para ele:
1. Ele já se tinha preparado para dar de volta Isaac a Deus (Hebreus 11:17).
Este é um grande teste porque Isaac foi dado a Abraão depois de muito tempo
de espera. Isaac era aquele através do qual as promessas de Deus dadas a
Abraão seriam cumpridas. É um grande teste entregar a Deus as nossas
esperanças, sonhos e até mesmo as promessas que Deus nos tenha dado.
2. Isaac não era uma criança, ele era um jovem a caminhar ao lado de um
homem velho. Ele poderia resistir. Em vez disso ele se submeteu a ser amarrado.
Podemos ser amarrados pelas circunstâncias das quais não podemos escapar –
uma situação que pensamos ser sem esperança. É um grande teste para nós.
Podemos submeter e confiar em Deus para nos ajudar no Seu tempo?
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conseguiam entender-se umas às
outras não conseguiam trabalhar
juntas (Génesis 11:4-9)

ABRAÃO – O PAI DO
POVO DE DEUS

Adão e Eva
Sete

Caim

ADD NEW ARTWORK
Jafé

Sem
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Noé
Cam

Mais tarde depois do Dilúvio de Noé,
Inundação mundial.
Deus falou a Abraão (que antes se
Europeus
Africanos
Asiáticos
incluindo
e Cananitas
chamava Abrão). Deus amava a
Russos
Abraão. Esta é a história de Abraão e
a nova maneira de Deus para salvar
as pessoas do mundo. Este foi o
Abraão
ã
começo de outro novo acordo ou
Aliança de Deus para as pessoas que
ó
Ele criou e amou.
e
Depois de Adão e Eva terem
tas
a
Destruidos na guerra
pecado, Deus prometeu enviar o
Salvador ou Redentor. Há milhares
Filhos
de anos atrás, Ele disse à serpente
filhos de Quetura
filho de
filho de
(Arabs)
(Satanás), “Este te ferirá a
cabeça” (Génesis 3:15). Deus fez
Filhos
Casado com a
esta promessa: que haveria de
(Arabs)
mais tarde chamado
filha de Ismael
de Israel
nascer um bebé que iria derrotar
Satanás. Esta promessa tornou-se
f ilhos tribos of Israel
a
(Arabs)
realidade em Jesus. (Falamos sobre
isto no nosso comentário do
A linha familiar de Adão a Israel
Evangelho de Marcos). Jesus nasceu
para derrotar o pecado – a obra de Satanás.
Aproximadamente dois mil anos antes de Jesus nascer, Deus disse parte do
Seu plano a Abraão. Ele sabia que Abraão iria ter grande fé e iria obedecer-lhe
como Enoque e Noé tinham feito. (Veja estes nomes na nossa linha familiar
desde Adão). Neste novo acordo, Deus prometeu tornar a família de Abraão
numa grande nação para abençoar todas as pessoas.
Deus chamou “meu povo” à família de Abraão. Os escritores Bíblicos
chamaram-lhes de “Hebreus”. Eles eram também chamados de “os filhos de
Israel” (Israelitas). Mais tarde foram chamados de “Judeus” (depois de Judá, o
neto de Abraão). Logo Deus passou este acordo do Velho Testamento ao filho de
Abraão, Isaac, depois a Jacó (Israel) depois a Judá e depois mais tarde a outros
homens da família de Abraão.
Muito da história Bíblica em Génesis é sobre as vidas da família de Abraão.
Ele é chamado de “patriarca”, que significa o antepassado ou líder de uma
família ou tribo. A história de Abraão é a história de como Deus mostrou a sua
verdade a um homem que confiou Nele. Depois a seguir a Abraão, houve outros
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que verdadeiramente confiaram em Deus. Abraão é o pai de todos os que
acreditam no único Deus verdadeiro (Romanos 4:11).
Logo isto faz de Abraão o pai de todos os Judeus e também dos Cristãos que
confiam e obedecem a Deus através de Cristo. Deste modo o novo acordo de
Deus com Abraão era uma bênção para todas as pessoas através de Cristo. Os
primeiros Árabes também acreditaram num único Deus verdadeiro, mas hoje
muitos Árabes seguem o Islão e adoram a Alá e não ao Deus da Bíblia. Eles
acreditam no criador mas não no Seu Filho.

2

Agora leia Génesis 11:10–32

A CHAMADA DE ABRAÃO
Ur dos Caldeus (11:27) era uma grande cidade na Mesopotâmia (Iraque).Foi aqui
que Abraão viveu. Abraão era chamado de Abrão quando viveu aqui. Ur estava
cheia de comércio e divertimento, mas era uma cidade sem Deus. As pessoas
viviam para fazer dinheiro e para se divertirem, e poucas pessoas nessa cidade
acreditavam em Deus. Sir Leonard Woolley (1922-1934) escavou a velha cidade
de Ur e encontrou as ruínas de grandes edifícios e grandes zigurates (pirâmides
terraplanadas), usados para adorar o deus sol ou deus lua.
Ur foi construída na zona ribeira do grande Rui Eufrates. O pai de Abraão,
Tera, deixou Ur para subir o rio com a sua família para Harã no norte da
Mesopotâmia (11:31). Tera permaneceu em Harã e morreu lá. A Bíblia conta-nos
que “Sarai era estéril e ela não tinha filhos” (11:30). Sara era a mulher de
Abraão. Abraão precisava de um filho para continuar com a sua linha familiar e
para ser seu herdeiro.
Sir Leonard Woolley descobriu que em Ur dos Caldeus cada família vivia em
conjunto num grupo de construções. Ele descobriu que muitos quartos foram
construídos à volta do pátio central. Mas Tera deixou Ur com Abraão e Sara a
mulher de Abraão, Nahor o irmão de Abraão e Ló, o seu sobrinho, e com todos
os seus servos e partiu para Harã. Eles viveram em tendas. Desse modo Deus
enviou-os em viagem para a
A chamada de Deus para um
terra de Canaã. Deus tirou
Abraão e os seus familiares para
homem
fora da cidade confortável de Ur A chamada de Deus foi para Abraão e sua
(11:31; 15:7).
mulher Sara. Deus usou o pai de Abraão Tera
As pessoas e os seus animais para tirá-lo da cidade de Ur. Tera mudou a
sua família para Harã que fica a meio caminho
dirigiram-se para noroeste a
partir de Ur. Eles subiram o vale da terra de Canaã. Deus planeou então tirar a
Abraão e a Sara para fora da Mesopotâmia
do grande Rio Eufrates onde o
sozinhos, longe da sua família (12:1). Mas
primeiro homem e a primeira
Abraão levou a família de Ló consigo (12:5).
mulher viveram depois do
Mais tarde, Deus separou Abraão de Ló. Mais
Dilúvio.
tarde ainda, a tribo de Ló foi morta na guerra.
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Agora leia Génesis
22:1–24

DEUS TESTA A FÉ DE
ABRAÃO
Algum tempo mais tarde, Deus
testou a Abraão de uma
maneira dura. Deus disse-lhe
para levar Isaac ao monte
Moriá e sacrificá-lo como
© GRN
holocausto lá (22:2). Isso era
algo que nas tribos pagãs
faziam, mas Abraão não questionou as instruções de Deus. Repare que Deus
disse: “Toma agora teu filho; o teu único filho, Isaque, a quem amas” (22:2).
Deus quis dizer o único filho de Abraão nascido da sua mulher Sara. Isaac era o
filho que Deus tinha prometido a Abraão e a Sara. Foi através deste filho que
veio a nação de Israel.
Abraão e Isaac puseram-se a caminho do monte Moriá. Eles tinham dois
servos com eles e madeira para o holocausto (22:3). O povo Cananita sacrificava
os seus filhos a um deus pagão, Moleque, nas montanhas de Moriá e Abraão e
Isaac sabiam disso muito bem. Eles também sabiam que Deus odiava essa
adoração horrível e má a Moleque. Era assassínio. Quando Deus deu mais tarde
os Seus Dez Mandamentos, um deles era “ não matarás (assassinar)” (Êxodo
20:13).
Quando chegaram ao sopé do Monte Moriá, Abraão deixou os seus servos
com o jumento. Ele confiou em Deus e que iriam voltar em segurança. Assim
disse: “Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá; depois de
adorarmos, voltaremos a vós” (22:5).
Abraão entregou os seus medos e dúvidas ao Deus Todo-Poderoso. Abraão
tinha fé em Deus. Toda a fé necessita de incluir entrega. De uma maneira, ele já
tinha “desistido” de Isaac. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas obedeceu e
confiou. Ele sabia que Deus lhe tinha prometido Isaac e sabia que Deus era fiel.

4
1.

Converse sobre isto:

Como sabemos que Abraão confiou que Deus iria proteger a Isaac(22:5)?

3

O que queremos dizer quando dizemos ‘Se tiver fé tem de estar
disposto a desistir de tudo’?

O CORDEIRO DE DEUS
Isaac perguntou a Abraão: “Pai? O fogo e a madeira estão aqui, mas onde está o
cordeiro para o holocausto?” Abraão respondeu: “Deus proverá para si o cordeiro
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milagre de Deus. O nascimento de
Jesus a Maria foi um milagre de Deus.
Essa é uma das razões porque Isaac é
conhecido por um tipo ou figura de
Cristo.

SARA COMPREENDEU QUE
ISMAEL É UMA AMEAÇA
Ismael tinha 13 anos de idade quando
© GRN
Isaac nasceu. Sabemos pouco sobre a
infância de Isaac, mas um dia Sara viu
Ismael a fazer troça e a provocar o jovem Isaac. Ela ficou zangada e disse a
Abraão acerca de Ismael (21:10). As palavras de Sara foram dadas com
significado profético no Novo Testamento. Paulo escreveu: “Que diz, porém, a
Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da
escrava herdará com o filho da livre” (Gálatas 4:30). Deus passou o Seu acordo
especial para Isaac, o filho da Sua promessa que nasceu a Sara, a “mulher livre”.
“ Livra-te dessa escrava e do seu filho!” gritou Sara. Mas Abraão não queria
fazer isso. Então Deus disse-lhe: “Não pareça isso duro aos teus olhos por causa
do moço… em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz (21:12). Deus prometeu
que muitos dos descendentes de Abraão viriam através da linha de Isaac (21:12;
Romanos 9:7). Mas Deus também prometeu tornar a família de Ismael numa
grande nação tal como a família de Isaac (17:19,20:21:13,18).
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e obedeceu a Deus. Ele deu comida
e água a Hagar, depois mandou-a embora (21:14). Em obediência a Deus,
Abraão agiu contra o seu amor por Ismael e contra o costume da época. Mas
Deus amou a Hagar e a Ismael também. Ele ouviu o choro de Hagar no caminho
do deserto e forneceu água para ela e para o seu filho (21:19). Mais tarde,
Ismael casou-se com uma Egípcia (21:21) e viveu no deserto de Parã que fica
perto do monte Sinai.
Deus apoiou Abraão de maneiras práticas (21:22-23). Abraão cresceu em
saúde e estava em paz com os seus vizinhos. Ele viveu na terra dos Cananitas e
dos Filisteus, mas adorava o único Deus verdadeiro “ que vive para
sempre” (21:33). Abraão lembrou-se de Deus e Deus lembrou-se de Abraão.

4
1.
2.
3.
4.
5.

Converse sobre isto:

Que idade tinha Ismael quando Isaac nasceu (16:16; 21:5)?
Porque Isaac é conhecido por um tipo de Cristo?
Porque Sara estava zangada com Ismael (21:9)?
O que ela queria que Abraão fizesse a Ismael (21:10)?
O que Deus prometeu fazer por Ismael (21:13,18)?
© GRN
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Abraão deixou a sua cidade, a sua cultura, o seu trabalho e a terra que teria
herdado. Ele fez isso para ir para uma terra sobre a qual nada sabia. A sua fé em
Deus fez ele desejar ir viver numa nova “cidade” onde Deus reinava como Rei.
Ele ansiou (teve esperança) o que os Cristãos conhecem como “Reino de Deus”…
uma “cidade” construída por Deus (Hebreus 11:10)… Uma nova vida com Deus.
Como a Noé, Deus o chamou para deixar a sua velha vida. Ele começou uma
nova vida com Deus. Abraão confiou em Deus e seguiu-O quando Ele o chamou.
Desde então, tem havido muitas, muitas pessoas que têm seguido a Deus com a
mesma confiança que Abraão teve.

2

Agora leia Génesis 12:1–9

A GRAÇA E A MISERICÓRDIA DE DEUS
PARA COM ABRAÃO
Quando todo o mundo parecia estar a esquecer-se do único Deus verdadeiro,
Abraão ouviu Deus falar com ele (12:1). Ele ouviu Deus dizer, “Abraão, Sai da
tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te
mostrarei”. Deus disse a Abraão enquanto ele estava a viver num país que
adorava falsos deuses. Este é um dos maiores milagres da graça de Deus – A sua
bondade e misericórdia para pessoas pecadoras.
Havia muito pouco em Abraão que o tornavam melhor do que as outras
pessoas naquela época. Ninguém merece a graça de Deus, mas Deus se agrada
em chamar alguns e salvar aqueles que Lhe obedecem. Deus prometeu a Abraão
que:
a) A sua futura família iria tornar-se numa grande nação (12:2)
b) Abraão iria tornar-se famoso através da história (12:2)
c) cAbraão seria uma bênção para as outras pessoas (12:2)
d) Deus iria abençoá-lo a ele e à sua família (12:3)
e) Deus iria abençoar aqueles que fossem bondosos com ele e com a sua
família (12:3)

0
1.
2.
3.
4.
5.

Coisas para aprender sobre a vida de Abraão

Deus chamou Abraão para deixar a Mesopotâmia (Iraque) e segui-Lo para
um lugar desconhecido.
Deus deu a Abraão o acordo (Aliança) de fé ao prometer-lhe uma terra,
família e uma bênção.
Deus deu a lei da circuncisão como uma marca e como um sinal para os
Judeus.
O grande teste de Abraão foi concordar em sacrificar o seu único filho de
Sara (Isaac), acreditando que Deus iria providenciar uma saída.
Através da família de Abraão, o Messias (Jesus Cristo) veio ao mundo para
salvar as pessoas dos seus pecados (Mateus 1:1-17)
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f) Ele iria trazer maldições sobre aqueles que não fossem bondosos com ele e
sua família (12:3)
g) Todas as pessoas da terra poderão participar das bênçãos de Deus dadas a
Abraão(12:3 e 18:18).

4
1.
2.
3.

Converse sobre isto:

O que é que sabemos sobre o lugar onde Abraão viveu?
Coloque em suas próprias palavras as promessas que Deus fez a Abraão.
O que é que estas promessas significam para nós hoje?

ABRAÃO APRENDE A ANDAR PELA FÉ
Desde o começo dos tempos, Deus pronunciou palavras para criar a terra. Deus
também pronunciou as palavras para criar toda a criatura vivente. Mas Ele
também falou através de Jesus, a quem João chama de “O Verbo” (João 1:1).
Jesus estava com Deus no começo dos tempos. Deus também falou com as
pessoas diretamente. Deus falou com Adão e Deus falou com Noé e Deus falou
com Caim. E Deus falou com Abraão.
Quando Deus falou com Abraão, Abraão não duvidou. Ele acreditou nas
promessas de Deus. Ele reteve as promessas de Deus e tornou-as suas. As
promessas de Deus tornaram-se a coisa mais importante na vida de Abraão, não
apenas para si próprio mas também para toda a sua família. Ainda que para
Abraão as promessas de Deus não se tenham cumprido ao longo dA sua vida
(Hebreus 11:39). Ele viveu com a firme e inabalável esperança do seu
cumprimento no tempo de Deus. Ele aprendeu como “andar por fé”.
Abraão sabia que os homens que confiavam em Deus estavam na “jornada da
vida”. Através dos anos, as promessas de Deus foram dadas a Abraão e aos
filhos e filhas da fé de Abraão. Estes eram homens e mulheres, como Abraão,
que confiaram em Deus (Romanos 9:6-8). Ao longo dos anos, eles tiveram a
mesma fé que o seu antepassado Abraão. A sua fé era também na promessa de
Deus de um Salvador (Jesus) que iria salvar homens e mulheres dos seus
pecados.
No plano de Deus Ele chama a cada um de nós para confiarmos Nele. Deus
chamou a Abraão e este escolheu confiar em Deus. Deus não o obrigou a
confiar. Abraão e outros como ele estavam livres para confiar na promessa de
Deus ou não.
Deus escolheu a Abraão e a toda a sua família que seguiram o seu exemplo
de fé. Mais tarde Deus enviou Jesus para morrer por todos os pecadores assim a
salvação está disponível para todas as pessoas que crêem no Filho de Deus e
que têm a mesma fé de Abraão. Jesus disse para Zaqueu, o cobrador de
impostos corrupto e pecador, “Hoje, houve salvação nesta casa, pois que
também este é filho de Abraão” (Lucas 19:9). Jesus viu que Zaqueu tinha fé em
Deus tal como a fé de Abraão. Os seus pecados não o seguraram de confiar em
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tem marido” (20:3-4). Abimeleque clamou: “Senhor… na sinceridade do meu
coração e na inocência das minhas mãos fiz isto” (20:5). Deus aceitou a desculpa
de Abimeleque, mas avisou-o: “restitui a mulher a seu marido, porque ele é
profeta” (20:7).
Se estamos num caminho errado porque não sabemos qual é o certo, isso
não serve de desculpa. Deus nos tem dado uma consciência que nos ajuda a
distinguir o certo do errado. Sabemos o que é certo através da nossa consciência
porque Deus nos dá paz interior. O rei rapidamente entregou Sara a Abraão mas
disse a Abraão que ele era culpado. Ele disse que Abraão tinha trazido culpa
sobre ele e o seu reino. O rei deu um grande presente a Sara. Ele deu um
presente a Abraão também, e ofereceu também mais terra para os rebanhos de
Abraão.
Abraão deu uma desculpa fraca pela sua falta de fé: “Porque pensei:
Certamente não há temor de Deus neste lugar; matar-me-ão por causa da minha
mulher. Além disso ela é realmente minha irmã… (20:11,12). Sara era meia-irmã
de Abraão. Abraão não julgou de maneira justa, e julgamento injusto conduz a
problemas. Deus tinha dito: “anda em minha presença, e sê perfeito” (17:1) mas
a fé de Abraão era fraca. Todos nós falhamos ou “caímos” por vezes porque a
nossa fé é fraca. Mas necessitamos de nos levantar, e continuar; e assim fez
Abraão. Não é a nossa força mas a graça de Deus que nos salva, por toda a vida.
Abraão não merecia, ele não era perfeito, mas aprendeu a confiar em Deus.
Deus permitiu que isso acontecesse para que os Filisteus temessem a Deus
(20:8) e respeitassem a Abraão como um profeta de Deus (20:17). Deus
fortaleceu a fé fraca de Abraão e ajudou-o também a ver o quanto Sara era
preciosa para Deus.

4
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Converse sobre isto:

Porque Abraão disse que Sara era sua irmã pela segunda vez?
O que sabe sobre o rei chamado Abimeleque?
O que ele fez a Sara?
Como Deus usou a falta de fé de Abraão?
Porque Sara era preciosa para Deus?

2

Agora leia Génesis 21:1–33

O NASCIMENTO MIRACULOSO DE ISAAC
Finalmente o filho nasceu a Sara e Abraão e eles lhe puseram o nome de Isaac
(“riso”). O Deus Todo-Poderoso cumpriu o que prometeu. Ele nunca se adianta
nem se atrasa, nunca muda o Seu propósito e promessas. De facto, nada é
demasiado difícil para Ele (18:14). Deus mantém cada promessa que Ele faz. Tal
como Abraão e Sara esperaram pela promessa de Deus por um filho, da mesma
maneira, mais tarde, os profetas esperaram e ansiaram pela promessa do
Messias, o Filho de Deus (Isaías 7:14). O nascimento de Isaac a Sara foi um
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Agora leia Génesis 20:1–17

ABRAÃO NA TERRA DOS FILISTEUS
A história no Capítulo 20 pode ser de um tempo anterior. Abraão está na “terra
dos Filisteus” (veja o mapa da página 8). Abraão mudou-se do nordeste do
deserto do Negueve para a região de Gerar, uma cidade na rota de comércio do
Egipto, uma terra governada pelo rei Abimeleque. Porque é que ele se mudou
para mais perto das rotas comerciais? Novamente (v.2), Abraão pensou que ia
ser morto por causa da beleza de sua mulher (reveja Génesis 12:10-20). Ele
estava com medo porque os Filisteus não acreditavam em Deus (20:11). Nesta
altura a sua fé em Deus era fraca.
Abimeleque era o rei Filisteu e levou Sara para o seu palácio. Mas Deus lhe
disse: “Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste; porque ela

0

Deus de Ressureição

O Deus de Abraão é o Deus de ressurreição. Ele é o único que pode fazer surgir
vida da morte. Deus operou milagres no corpo de Abraão e Sara para dar origem
ao bebé Isaac. Depois Deus disse a Abraão para sacrificar a vida do seu precioso
Isaac. Mas Deus providenciou um cordeiro ou carneiro para o seu lugar. Mais
tarde, Deus providenciou o Seu próprio Filho, Jesus, como um sacrifício, pelo que
não são necessários mais sacrifícios pelo pecado. Jesus foi o sacrifício final. Jesus
é o Filho precioso, o cordeiro sacrificial e oferta final: “Eu sou a ressurreição e a
vida; quem crê em mim, ainda que morra, viverá” (João 11:25).

Hoje , se não crermos na crucificação e ressurreição então a nossa fé não
vale de nada (1 Coríntios 15:17-19). Nós seguimos um Salvador que quer
que tenhamos fé Nele, no Seu sacrifício e na Sua vida ressuscitada. Então
sim tornamo-nos verdadeiros filhos de Abraão, o pai de todos os que têm fé
em Deus.
Em Abraão, nós vemos verdadeira fé em Deus:

 Abraão saiu da cidade de Ur, deixando para trás a sua vida confortável.
 Ele não tentou enriquecer através dos reis ou das cidades da Terra
Prometida.

 Ele separou-se de Ló e de Ismael mesmo que eles fossem da sua família de
sangue.

 Ele estava preparado para sacrificar o seu verdadeiro Filho, o filho
prometido, de modo a obedecer a Deus.
 Ele creu que o seu filho iria ressuscitar.
 Ele confiou que Deus lhe iria dar uma família grande através de Isaac, a
família de Deus, através da qual viria o Messias.
 Ele creu que todas as nações do mundo seriam abençoadas através da sua
família.
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Deus. Jesus prometeu perdão e salvação para Zaqueu porque ele estava “ a
andar por fé”.

4
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Converse sobre isto:

Todos os homens têm uma oportunidade igual para ouvir a voz de Deus
(Salmos 1:14; Marcos 16:16)?
Deus escolheu-o ?Porquê?
O que é que Ele espera dos seus filhos escolhidos (Génesis 12:4)?
Qual é o acordo que Deus fez com Abraão?

ABRAÃO AVANÇA
Abraão e Sara e os seus servos arrumaram as suas tendas e saíram de Harã. Eles
levaram muitos animais com eles. O seu sobrinho, Ló, também foi com ele e a
sua mulher e a sua família e os seus servos e animais. De agora em diante, a
história Bíblica em Génesis é principalmente sobre Abraão e a sua família.
Abraão deslocou-se para um lugar que Deus lhe mostrou, chamado Canaã.
Abraão e Sara não tinham nenhum filho nessa altura, mas Deus prometeu a
Abraão, “de ti farei uma grande nação” (12:2). Deus também disse que todas as
nações vão ouvir falar da grande fé de Abraão e “ serão abençoadas por causa
de ti”. Deus continuou a olhar para a frente para o tempo em que Seu Filho,
Jesus, nasceria na família de Abraão. Deus fez planos para que através de Jesus
todos tivessem a oportunidade de receber a Sua Salvação.
Neste momento, Abraão tinha 75 anos de idade (12:4) e a melhor coisa sobre
Abraão era a sua fé em Deus. A sua fé ajudou
-o a ver quando não havia nada para ver e fêlo andar onde não havia caminho, para o
lugar onde não tinha cidade. Deus chama a
cada um de nós para termos este tipo de fé
ou confiança Nele (2 Coríntios 5:7). Fé em
Deus cresce por ouvir os mandamentos de
Deus e por obedecer-Lhe (Romanos 10:10).
Se não ouvimos e não obedecemos às
palavras de Deus, outros poderão perguntar,
“Aquela pessoa tem fé?” E se não
obedecemos a Deus, não iremos encontrar o
caminho que Deus tem planeado para nós neste mundo. Por vezes, é difícil para
nós termos fé em Deus. Se cremos em Deus como Abraão creu em Deus, então
Deus irá fortalecer-nos na nossa fé. Deus irá lembrar-nos da Sua bondade e do
Seu plano para nós. Mais tarde, Deus lembrou a Abraão: “Eu sou o SENHOR que
te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra” (15:7). Contudo,
houve muitos anos em que Deus não falou com Abraão. Deus queria que Abraão
confiasse sempre Nele.
Hoje, Deus chama homens e mulheres pelo seu Evangelho, que são as Boas

9

Novas de Jesus Cristo. Jesus disse, “O tempo está cumprido, e o reino de Deus
está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho” (Marcos 1:15). As Boas
Novas são “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigénito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele” (João 3:16-17).
Quando nós ouvimos o Evangelho, isso confronta-nos com uma escolha.
Podemos responder, “Sim, eu sinto pesar pelos meus pecados” ou “não, eu não
sinto pesar”. Quando deixamos os nossos pecados e os confessamos diante de
Deus, nós “saímos” dos nossos velhos caminhos, tal como Abraão fez, e seguiu o
ensino de Deus.
Foi necessário um passo de fé a Abraão para deixar a sua velha vida e
começar uma nova vida com Deus.
Deus fortaleceu a sua fé ao longo do percurso. Deus fez Abraão esperar
muito tempo pelas suas promessas até as tornar realidade. Ele esperou e confiou
e cresceu na fé. Você tem a fé de Abraão?

4
1.
2.

Fale sobre isto:

O que faz crescer a fé em Deus?
Abraão encontrou a cidade que estava a procurar? Que visão é que Deus lhe
deu para seguir na vida? Você vai sempre lembrar-se disso?
Abraão fixou os seus olhos nas promessas de Deus e depositou fé em Deus
até ao final de sua vida.

3.

2

Leia Hebreus 11:8–10

DEUS FOI PRIMEIRO, ABRAÃO SEGUIU
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As cidades e os países que Abraão e Ló
visitaram (Génesis 11:31 a 12:10)
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Mensagem para hoje a partir da história de Ló

Quando Deus veio julgar a cidade perversa de Sodoma, Ele enviou os seus anjos
para salvar a Ló. E Ele tem prometido que irá enviar os Seus anjos para salvar o
Seu povo antes do Seu julgamento final nesta terra (Mateus 24:31).
Ló foi salvo de Sodoma, mas teve um final de vida triste. Ele tinha fé em
Deus e seguiu a Abraão, mas não confiou em Deus como Abraão fez, com todo o
seu coração. Ele escolheu viver perto de Sodoma porque a terra era fértil. Ele
não pediu a Deus o que era melhor para ele e para a sua família. Ele fez amizade
com o rei e com as pessoas de Sodoma. Mas essas pessoas eram inimigas de
Deus, por isso Ló foi apanhado pelo julgamento de Deus. O pecado paga alto
salário. Ele foi salvo de Sodoma porque Abraão orou por ele mas mesmo assim
não obedeceu a Deus, nem confiou Nele.
Ele estava com muito medo. Ele viveu numa cave. Ele perdeu tudo, a sua
mulher, a sua casa, as suas posses. E porque se afastou de Deus, a sua família
afastou-se ainda mais de Deus.
Necessitamos da fé e obediência de Abraão, e tal como Abraão, necessitamos
de orar pela nossa família e amigos, mesmo que eles se afastem de Deus. A
resposta para as nossas orações está nas mãos de Deus. Mas através da Sua
graça e misericórdia nós podemos ter um papel importante na salvação deles.
Contudo, eles precisam de escolher por si mesmos seguir a Deus.
“Eu não consigo correr para as montanhas”, Ló reclamou, então pediu para
parar na pequena cidade de Zoar onde tinha vivido antes. Deus não destruiu
Zoar porque Ló e a suas filhas abrigaram-se lá. Zoar não foi destruída pro causa
de Ló, mas as outras quatro cidades foram destruídas (19:25; Deuteronómio
29:23). Mas Ló estava com medo de permanecer em Zoar.
Ele e as suas duas filhas mudaram-se para uma cave nas montanhas e
permaneceram lá. Passado algum tempo, as duas raparigas enganaram o seu pai
ao lhe darem filhos, porque elas pensaram que não havia mais homens para
casar naquela região (19:31,32). Elas fizeram isso para dar continuidade à
linhagem da família de Ló. Os dois filhos tiveram famílias e deram origem à tribo
Moabita e Amonita. Mais tarde, estas tribos foram destruídas na guerra contra os
Israelitas (Ezequiel 25:10,11). A história de Ló não é feliz.
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Converse sobre isto:

Porque é que Deus não podia “fazer nada” até que Ló estivesse seguro fora
de Sodoma?
Que lições podemos aprender das orações de Abraão por Ló?
Que lições podemos aprender do medo experimentado por Ló?
Ló estava certo em seguir a Abraão para viver em Canaã (12:4)?
Em quem Ló confiou? Abraão, Deus ou ele próprio?
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distinguir uma da outra (Mateus 13:24-30; 36-43). Mas isso não o fez
desistir de orar por Ló e os outros.
 Deus não parou de responder às orações de Abraão até este parar de pedir.
Abraão parou de pedir quando chegou a dez pessoas boas (18:32). Na
Bíblia o número dez muitas vezes significa “completo”. Então as orações
intercessórias de Abraão pelos crentes de Sodoma estavam completas. Ele
ficou satisfeito e foi para casa (18:33).
 Deus adiou o Seu julgamento de fogo até que Ele tirasse o justo Ló e a sua
família para fora de Sodoma. Do mesmo modo Deus salvou oito pessoas
que confiavam Nele do Dilúvio ao ordenar a Noé que construísse uma arca.
Pedro conta-nos como Deus salva pessoas justas hoje (1Pe.3:20,21).
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Converse sobre isto:

Pouco a pouco Ló afastou-se de Deus. Como é que isso aconteceu?
Deus sempre avisa as pessoas do julgamento que está por vir: verdadeiro ou
falso?
Abraão orou por Ló até ele saber que Deus iria responder à sua oração. Você
ora com fé?
Você confia que Deus responde às suas orações à maneira Dele?
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Agora leia Génesis 19:1–38

DEUS RESPONDE À ORAÇÃO DE ABRAÃO
Dois anjos chegaram a Sodoma e encontraram Ló “sentado no portão da cidade”,
pois era membro do conselho da cidade (Esse era o lugar onde as pessoas se
encontravam para tratar de negócios). Ló saudou os dois visitantes como “meus
senhores” tal como Abraão tinha feito antes (19:2). Por viver na cidade perversa
de Sodoma, Ló teve dificuldade em reconhecer as coisas de Deus. Ló levou os
visitantes para sua casa e ofereceu-se para lhes lavar os pés. O mal cercou a sua
casa (19:4-6). Os homens perversos de Sodoma vieram para ter relações sexuais
com os visitantes.
Os sobrinhos de Ló eram pessoas descrentes. Os mensageiros ou anjos
avisaram a Ló acerca do que iria acontecer à cidade, mas os sobrinhos dele riram
-se perante o aviso (19:14).
A história é muito simples mas muito triste. As pessoas recusaram-se a ouvir
os avisos de Deus. Ló implorou aos sobrinhos para darem atenção ao aviso e
salvarem as suas vidas, mas eles não ligaram. Os anjos disseram a Ló:
“Depressa! Depressa!... sai deste lugar!” (19:15). Quando Ló e a sua família
hesitaram, os anjos seguraram as suas mãos e levaram-nos para fora da cidade,
porque o Senhor era misericordioso para com eles. “Corram por vossas vidas!
”disseram os anjos a eles. “Não olhem para trás, e não parem em nenhum lugar
do vale!” Enquanto corriam, a mulher de Ló olhou para trás. Ela não conseguia
aguentar ter de deixar a sua casa e os seus amigos. Ela tornou-se numa estátua
de sal.
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Depois de muitos meses, Abrão e Ló chegaram a Canaã com os respetivos
servos, tendas e animais. Quando Abraão veio ao pé dos carvalhos de Moré perto
de Siquém, parou. Nessa altura, os Cananitas estavam a viver na terra. Os
Cananitas continham 10 famílias tribais que viviam nessa parte do mundo. Eles
eram um povo mau que tinha sido amaldiçoado por Noé (Génesis 9:25). Deus
prometeu a Abraão que esta terra iria pertencer à sua família (15:18-21). Siquém
fica a 60km a norte de Jerusalém mas nada
sabia dos planos especiais de Deus para
esse lugar.
Os carvalhos de Moré perto de Siquém
(12:6) eram árvores famosas. Foi aqui que
Deus disse a Abraão, “ Eu vou dar esta terra
ao teus filhos depois de ti”. Abraão confiou
que Deus iria dar-lhe uma terra que não era sua e filhos que ele ainda não tinha.
Abraão construiu um altar para honrar e adorar o Senhor Deus. Como nos dias
de Noé, o altar era um lugar para oferecer animais a Deus. Era feito de terra ou
de pedra em bruto.
As árvores de carvalho de Moré ofereceram boa sombra a Abraão, aos seus
familiares e servos. Eles desembrulharam as suas coisas e alimentaram os seus
animais. Ninguém lhes disse, “tu não podes fazer isso”. Mas Abraão não
construiu a cidade que ele andava à procura. Não senhor! As suas tendas
mostraram que ele estava preparado para se deslocar em qualquer momento
que Deus dissesse. A esta altura, Deus não deu permissão para ele se instalar ali,
mesmo que já fosse a terra prometida. Por algum tempo, ele andou na
redondeza à procura de comida para os seus animais (12:8,9).
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Agora leia Génesis 12:10–20

ABRAÃO DESCE AO EGIPTO
Há muito tempo que parou de chover e tudo está seco. Não há erva para os
animais e Abraão não tinha colheitas para comer nem água para dar aos seus
rebanhos e manadas.
Então Abraão fez algo sem esperar ouvir a Deus. Ele não perguntou ao
Senhor Deus o que é que deveria fazer nem esperou por indicações. Ele pensou
que sabia o que estava a fazer!
Abraão não era perfeito. Quando saiu da terra da promessa de Deus, faminto
voltou-se para a sua própria vida. Ele afastou-se de Deus e isso trouxe “fome” na
sua própria vida e problemas para a sua mulher. Ele desceu ao Egipto (12:10) e
quase perdeu a sua mulher (12:14). Sara era importante para Deus por causa da
Sua promessa de dar a Abraão uma família através dela.
Más escolhas podem trazer sofrimento, porque não estamos a “andar” na
dependência do Espírito de Deus. Necessitamos de aprender a viver e andar sob
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orientação do Espírito Santo (Gálatas
5:25). Podemos pensar, “Deus não
pode abençoar-me aqui neste lugar,
então vou seguir adiante”. É fácil ficar
com medo em tempos de necessidade
(fome) e começar a procurar por
estranhos ou pelo governo ou pela
família para nos salvar.
Os Cristãos podem cair em más situações ou em maus empregos ou em maus
relacionamentos, até mesmo em maus casamentos, mas a graça de Deus
continua ainda suficiente para eles.

ABRAÃO VIU PROBLEMAS ADIANTE
A caminho do Egipto, Abraão pensou num problema. Sara era uma mulher muito
bonita. E se o rei do Egipto (chamado de Faraó) a ver e desejar tomá-la para si
como uma das suas mulheres? O rei poderia então matar Abraão! (12:12).
Sara era meia-irmã de Abraão, filha da outra mulher de seu pai. Por isso
Abraão disse a Sara para ela dizer que não era sua mulher, mas sim sua irmã.
Isso era uma “meia-verdade”, não toda a verdade, por isso era realmente uma
mentira!
O Faraó ouviu falar sobre a beleza de Sara e tomou-a para ser sua mulher.
Mas Deus trouxe doença na família do Faraó por causa de Sara. Faraó estava
zangado e disse a Abrão: “Porque não me disseste que ela era a tua
mulher?” (12:18). Ao salvar a Abraão e a Sara do rei do Egipto, Deus provou que
Ele é fiel mesmo quando vamos para longe Dele. E Deus manteve Sara em
segurança para gerar o filho que Ele tinha prometido a Abraão.
Assim Abraão embrulhou as tendas de novo e voltou para Canaã (13:1) com
todas as suas posses. Ele, Sara e Ló deixaram o Egipto e voltaram em direção à
terra que Deus lhe tinha prometido. Canaã era a Terra da Promessa de Deus
para Abraão e para a sua futura família. Deus abençoou a Abraão em Canaã
(13:2).
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Converse sobre isto:

Que castigo sobreveio à família do rei (12:17)?
Porque Faraó estava zangado com Abraão (12:18)?
Porque era tão importante que Deus devesse proteger Sara (12:7)?
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Agora leia Génesis 13:1–18

LÓ ABANDONA ABRAÃO
Ló, o sobrinho de Abraão foi com ele para Canaã (13:1-3). Ló teve fé em Deus,
mas não era uma fé forte. A sua história mostra o que acontece com aquelas
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sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas” (Amós 3:7).
O Senhor disse a Abraão: “Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem
multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora,
e verei… sabê-lo-ei” (18:20-21). Deus detesta o facto de que Sodoma estava
cheia de perversidade e pecado (Ezequiel 16:49,50). Homens e mulheres
arruinados por todo o tipo de atos sexuais, especialmente homens tendo relações
sexuais com homens. O seu desejo incontrolável por sexo os tornou escravos
desses pecados. Deus detesta os pecados que as pessoas cometem contra os
seus próprios corpos. Nós podemos chamá-los de “outro modo de vida”, ou “um
comportamento sexual diferente”, mas Deus chama isso de pecado e Ele irá
julgar os pecadores. Estes homens de Sodoma escolheram fazer o que era
errado. Pior ainda, os homens de Sodoma apressaram-se para estuprar e ter
sexo com qualquer viajante que viesse à sua cidade (19:4-5). Eles forçaram
outros para fazer o que era errado. Mesmo assim, Deus deu oportunidade para
as pessoas de Sodoma se arrependerem dos seus pecados.
Deus julga e castiga o pecado mas Ele mostra misericórdia. Ele detesta o
pecado mas ama os pecadores.

ABRAÃO ORA PELO POVO DE DEUS
As palavras do Senhor perturbaram Abraão. Ele sabia que Deus “o Juíz de toda a
terra” era justo (18:25). Deus tinha o direito de destruir estas cidades perversas
daquele vale fértil. Abraão também sabia que Deus era “ misericordioso e
compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade (Êxodo 34:6).
Deus não deseja que ninguém morra e se perca. Ele deseja que todas as pessoas
se desviem dos seus pecados (2 Pe.3:9)
Então Abraão veio perante Deus para Lhe pedir que salve a Ló e qualquer
outra pessoa em Sodoma que obedecesse a Deus. Ele deve ter orado por
Sodoma por muitos anos. Tal como Abraão, nós devemos odiar o pecado nas
nossas cidades perversas, mas devemos amar as pessoas que vivem nelas.
Devemos orar por elas – e manter-nos em oração.

 Abraão aproximou-se de Deus “com verdadeiro coração, em inteira certeza
de fé” (Hebreus 10:22). Abraão estava certo que Deus iria ouvir e responder
à sua oração. Ele sabia que Deus estava a ser justo ao julgar aquelas
cidades. Abraão estava certo de que Deus, que é o Grande Juiz, sabia o que
estava nos corações de todas as pessoas em Sodoma.
 Abraão repetiu a sua oração vezes e vezes. Ele não parou depois de pedir
apenas uma vez.
 Abraão orou pelas pessoas que obedeciam a Deus de coração. A Bíblia fala
de Ló como um “homem justo” que odiava o pecado e a perversidade das
pessoas à sua volta (2 Pe 2:7).
 Abraão orou por todas as pessoas que amavam a Deus. A “boa semente”
mistura-se com o “joio” neste mundo e os homens não são capazes de
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3.
4.
5.

Que mensagem é que trouxeram a Abraão e a Sara (18:10)?
Porque Sara se riu da promessa do Senhor mas depois ficou com medo?
Que mais disse Deus a Abraão (18:19)?

3

Você tem obedecido ao Senhor nas pequenas coisas que Ele lhe tem
mostrado? Irá Deus lhe mostrar coisas maiores se não obedecer às coisas
mais simples?

O JULGAMENTO E A MISERICÓRDIA DE DEUS
Depois de se encontrar com Abraão e Sara, o Senhor planeou visitar a cidade de
Sodoma. Aí era onde Ló vivia. Ele diz a Abraão o que vai fazer (18:20). Ele
explica a Abraão o quanto a cidade se tornou má. Centenas de anos antes disso,
Ele disse a Noé que iria castigar o mundo com o Dilúvio (6:13). Mais tarde, Ele
enviou Jonas para dizer às pessoas de Nínive que Ele iria castigar as suas cidades
se não se arrependessem dos seus maus caminhos (Jonas 1). Deus sempre avisa
as pessoas do julgamento e castigo que está para vir – e Ele ainda avisa os
homens e as mulheres hoje. “Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma,

0

As escolhas feitas pelas pessoas de Sodoma

Desde os primeiros dias em Canaã, Abraão preocupava-se com o seu sobrinho
Ló. Ambos tiveram a mesma oportunidade para adorar e servir o Deus vivo.
Abraão deixou Deus usar coisas difíceis na sua vida para o manter humilde e
crente. Ló seguiu o caminho mais fácil e fez uma vida confortável para si próprio
num vale fértil. A sua escolha levou-o para a corrompida cidade de Sodoma.
Primeiro ele colocou a sua tenda em Zoar perto de Sodoma, depois mudou-se
para dentro da cidade.
Ele tornou-se amigo dos líderes da cidade e do rei, Bera. Sem demora,
aceitou um lugar no concelho da cidade e “sentou-se nos portões” (Todos os
negócios da cidade eram feitos no portão da cidade naqueles dias). Ló acreditou
em Deus e queria fazer o que era certo. Mas também queria uma vida fácil. Ele
não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele viveu com homens
perversos. E isso enfraqueceu a sua fé em Deus e o seu testemunho para com
os homens. A escolha que Ló fez quase lhe custou a sua própria vida. A escolha
que os homens de Sodoma fizeram custou-lhes as próprias vidas. Prazer egoísta
e pecado magoa muitas pessoas.
Deus não se agradou quando os homens procuram por formas de sexo
errado. Deus não criou os homens para esse propósito. Ele não criou o desejo
por sexo para esse propósito. Ele criou o desejo por sexo para gerar crianças.
Quando um homem tem relações sexuais com a sua mulher, isso é maravilhoso,
Deus fê-lo maravilhoso para esse propósito. Os homens devem escolher o
caminho de Deus.
Jesus avisou que quando Ele voltar à terra será como “nos dias de Ló” (Lucas
17:28-30). Estamos agora a viver nesses dias ( o “fim dos tempos”) quando
Jesus irá voltar.
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pessoas que não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Elas fazem
más escolhas e terminam em lugares maus. A mulher de Ló mostra a parte da
natureza humana que é egoísta e avarenta. Ló trabalhou para ter coisas, para se
tornar rico e para ser alguém importante no mundo. Se deixarmos de confiar em
Deus, isso pode conduzir-nos a problemas e a escolhas erradas.
Na vida, muitos de nós acabamos por fazer más escolhas. Se estamos a viver
pela fé e a confiar em Deus, nós escolhemos a vontade de Deus todas as vezes
e obedecemos à Sua voz.
Abraão e Ló foram para Betel e encontraram um lugar perto de Siquém onde
Abraão tinha construído um altar. Lá ele reconstruiu o altar e adorou o Senhor
(13:4).
Ló possuía um grande número de gado e ovelhas e estas rapidamente
ficaram sem erva para comer. Os seus empregados resmungaram que os animais
de Abraão comeram toda a boa erva (13:7). “ Não haja contenda entre mim e
ti”, disse Abraão ao seu sobrinho, “porque somos parentes chegados. Peço-te
que te apartes de mim”.
Ló olhou para a erva verde ao longo da costa sul do Mar Morto. Era “como o
jardim do Senhor” (13:10), talvez como o jardim do Éden (2:10). Não era como o
deserto que nós vimos hoje. “Então, Ló escolheu para si toda a campina do
Jordão… e separaram-se um do outro (13:11).
Abraão queria ter paz, então ele confiou em Deus, e tomou os seus rebanhos
para as montanhas perto de Hebron, onde era mais difícil encontrar erva.
Então Deus disse a Abraão: “Ergue os olhos e olha desde onde estás para o
norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente… toda essa terra que vês, eu
ta darei, a ti e à tua descendência, para sempre” (13:14,15). Ao permitir que Ló
fizesse a primeira escolha da terra,
© GRN
Abraão demonstrou fé na provisão
de Deus. Deus agradou-se de
Abraão e prometeu-lhe estas
delete
bênçãos. Deus repetiu as promessas
que Ele fez anteriormente (12:1-3) e
acrescentou a promessa de que a
sua família se tornaria muito
numerosa (13:16).
Ló mudou a sua tenda para perto
de Sodoma. Sodoma era uma das
cinco cidades perversas que o
Senhor mais tarde destruiu. Não sabemos o quanto Ló estava próximo da cidade
de Sodoma, mas suficientemente próximo para participar das actividades que
aconteciam na cidade. Mais tarde, Ló mudou-se para dentro da própria cidade e
“sentou-se nos portões da cidade” como um conselheiro da cidade. Um rei
perverso chamado Bera governou sobre a cidade. Ló veio a conhecer muito bem
Bera. Não muito tempo depois disso, um exército inimigo capturou Ló. Ló e a sua
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família tornaram-se prisioneiros.
A lição para nós é a seguinte: Se faz amizade com pessoas descrentes, elas
podem levá-lo a fazer coisas que são erradas. Isso acontece em todo o tempo e
também acontece a Cristãos! (1 Timóteo 6:6-10,17). Então nós necessitamos de
estar muito próximos de Deus. Entretanto, Deus encorajou Abraão para ser
ousado e andar entre as tribos da Terra Prometida – norte, sul, este e oeste
(13:14,17). Desta maneira cresceu a fé de Abraão em Deus e cresceu também o
seu desejo de adorá-Lo (13:18). Abraão mudou-se para Hebrom que se situa a
30km a sul de Jerusalém, mas Abraão ainda não conhecia o plano especial de
Deus para esse lugar.
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Converse sobre isto:

O que fez Ló deixar o seu tio Abraão?
Quando a contenda começou o que fez Abraão (13:9)?
O que aconteceu quando Abraão deixou que Ló fosse o primeiro a escolher
(13:11–17)?
O que era bom e o que era mau na escolha de Ló?
Como é que nos podemos ajudar a crescer na fé em Deus (13:4,9,12,14–
18)?

POSSE DA TERRA PROMETIDA
Os Cananitas e os Perizeus construíram as suas cidades na Terra Prometida
(13:7). Mas Deus disse a Abraão “Levanta-te, percorre essa terra no seu
comprimento e na sua largura; porque eu ta darei” (13:17). Deus disse a Abraão
para possuir a terra – para si e para a sua descendência depois dele para sempre
(13:15). Foi necessário grande fé para “tomar posse da terra” e viver nela
porque ele ainda não tinha nenhum filho e as outras tribos viviam lá (Romanos
4:16-22).

Abraão viveu na terra que foi prometida para a sua família.

Para os Cristãos, “tomar posse da terra” significa confiar nas promessas de
Deus. Significa ter fé e receber as Suas bênçãos. É para todos nós os que
“cremos Naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus” (Romanos 4:24).
“Tomar posse da terra” sempre nos dá luta mas ajuda a crescer a nossa fé. Isso
por vezes significa esperar por muito tempo para que as promessas de Deus
aconteçam. Abraão acreditou em Deus mas não “possuiu” a terra. Foi Josué, 500
anos mais tarde, que conquistou a terra (Josué 1:6). Satanás esforça-se muito
para nos tirar a paz e a bênção. Nós apenas suímos a terra” quando resistimos
ao nosso inimigo Satanás e lhe dizemos-lhe para se ir embora (Josué 23:1-5).
Os Cristãos acreditam que Jesus Cristo obteve a vitória sobre os poderes
demoníacos (Colossenses 2:15) então pela fé nós tomamos a Sua vitória como
sendo nossa.
Abraão mudou-se para Hebron e montou as suas tendas lá. O lugar foi mais
tarde chamado de Quiriate – Arba, ou a cidade de Arba. Pode também significar
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matar um bezerro e cozinhá-lo (18:4).

FOI A PALAVRA DO SENHOR
O Senhor disse: “certamente tornarei a ti no ano vindouro; e eis que Sara tua
mulher terá um filho (18:10) Sara estava na parte da tenda reservada para as
mulheres e ela ouviu o que Ele disse, e riu-se consigo mesma (18:12). “Porque é
que Sara se riu?” O Senhor perguntou a Abraão. Então Ele deu a Abraão e a Sara
um retrato verdadeiro do poder de Deus. “Há, porventura, alguma coisa difícil ao
Senhor?” (18:14). Então Sara temeu!
Então os visitantes mostraram a Abraão que Ele verdadeiramente é Deus
porque Ele disse tudo a Abraão sobre as promessas dadas
© GRN
anteriormente. Ele lembra a Abraão que a sua família se irá tornar
uma grande nação e todas as nações serão abençoadas por causa dele (18:18).
Isso significa as nações que crêem no Messias de Israel, que é o nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.

ABRAÃO CRESCE EM CONHECIMENTO E FÉ
Então o Senhor disse a Abraão mais sobre como ele deve viver (18:19). Já notou
que cada vez que Deus fala a Abraão, ele adiciona mais um pouco de
informação? Deus não nos revela tudo que há para saber – Ele revela o que
precisamos de saber. Necessitamos de obedecer ao que Ele nos diz, a cada
passo do caminho através da vida, um pouco de cada vez. Ele nos ensina aquilo
que precisamos de saber no tempo certo e dá-nos mais fé para atender a essa
necessidade. Mais tarde Ele nos irá ensinar mais coisas.
Abraão viveu perto de Deus. Por essa razão Abraão é chamado “o amigo de
Deus” (Isaías 41:8; Tiago 2:23). Deus disse: “Eu o tenho escolhido” e “Eu o
tenho conhecido”. Aquelas pessoas que vivem confiando em Deus e que Lhe
obedecem irão conhecer os planos de Deus mais do que as outras pessoas.
Aquelas pessoas que vivem em amizade com Deus compreendem melhor o
significado da vida (Salmos 107:43; Oseias 14:9), e o que irá acontecer no
futuro.
Deus disse a Abraão: “Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene
a seus filhos e a sua casa depois dele” (18:19). Por causa do acordo de Deus
com ele, Abraão reuniu a sua casa para os ensinr e os dirigir à adoração do Deus
que é Todo-Suficiente ou Todo-Poderoso (Hebreus: El-Shaddai). Isso significa
que Abraão também ensinou aos seus empregados.

4
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Converse sobre isto:

Porque estes homens vieram a Abraão?
Como eles souberam tudo acerca das promessas de Deus para Abraão e
Sara?
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Batismo

A lavagem nas águas era importante para os Judeus e
fazia parte da Lei de Moisés (Êxodo 30:17-21). Era um
símbolo de pureza e santidade exterior.
João Baptista batizou as pessoas no Rio Jordão.
Dizemos que ele “batizou”. Ele fez isso como um sinal para
as pessoas que queriam ter os seus pecados
simbolicamente lavados. O batismo é um símbolo ou sinal de arrependimento e
purificação interna.
Jesus disse aos seus discípulos para batizar a todos os que sentiam tristeza
pelos seus pecados e que abandonavam os seus velhos caminhos (Mateus 28:18
-20; Marcos 16:15-16). Jesus prometeu que isso seria um sinal do perdão de
Deus: todos os que cressem no Filho de Deus seriam tornados limpos de
coração. O batismo nas águas é o sinal que mostra que já morremos para a
velha vida e recebemos uma nova vida.
Jesus disse aos seus seguidores que eles seriam cheios com o Espírito Santo.
O batismo no Espírito dá poder às nossas novas vidas.

2

Agora leia Génesis 18:1–33

ABRAÃO RECEBE A VISITA DE TRÊS SERES ANGELICAIS
Então um dia três visitantes vieram à porta da tenda de Abraão. Eles vieram
como três antigos amigos para ter com alguém que já conheciam há muito
tempo. Abraão sentou-se na porta de entrada da sua tenda. O dia estava muito
quente e ele estava a descansar. Os visitantes não entraram para a tenda de
Abraão mas ficaram a aguardar por ele para receberem hospitalidade. Abraão
correu para o lugar onde estes homens estavam parados e prostrou-se em terra
(18:2). “e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos,” disse
ele, “rogo-te que não passes de teu servo”. (18:3).
“Meu Senhor” neste versículo
é uma saudação educada, mas
no versículo 13 a palavra é
“Yahweh”, o nome Hebraico para
o Senhor Deus. “Senhores, como
posso servi-Los?”Perguntou
Abraão aos visitantes. Ele
ofereceu-se para trazer água e
lavar os seus pés. (Era costume
lavar os pés dos visitantes para
os refrescar). Abraão também
disse a Sara para fazer pão e
Sarah rio
© GRN
pediu aos seus servos para
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“cidade de quatro” porque o gigante Anaque e os seus três filhos viveram lá
(Josué 15:13-14). Muitos anos mais tarde ela pertenceu aos sacerdotes de Israel
(Levitas) e ao Rei David. Abraão construiu um altar, pela fé, para o Senhor e
adorou o Deus Vivo perto das árvores de carvalho de Manre em Hebron. Abraão,
pela fé, reivindicou este lugar para Deus e para a sua futura família.

4
1.
2.
3.
4.

Converse sobre isto:

Quanto é que Abraão sabia dos planos de Deus para a terra de Canaã?
O que Abraão fez para “possuir” a terra (13:17,18)?
O que você sabe sobre os planos de Deus para a sua vida?
O que você faz para receber as promessas de Deus?

2

Agora leia Génesis 14:1–24

LÓ TORNA-SE UM PRISIONEIRO
Ló afastou-se dos lugares difíceis para viver. Primeiro mudou-se para Zoar,
depois para Sodoma que ficava próxima. Abraão confiou em Deus e olhou para a
“cidade espiritual” mas Ló escolheu a “cidade deste mundo”. Ló gostou do
caminho fácil e do prazer. Ele estava triste pela perversidade de Sodoma, mas
não podia fazer nada para a mudar. A coisa triste é que permitiu que toda a sua
família crescesse numa cidade cheia de pecado.
Os reis da Mesopotâmia desceram a Estrada dos Reis através da planície do
Jordão. (Veja o mapa). Eles vieram até ao Vale de Sidim que pensamos que se
situava ao extremo sul do Mar Morto. Eles lutaram contra os Reis nesse lugar
forçando-os a servi-los.
Abraão estava a viver nas montanhas a este do Mar Morto. Ele ouviu que os
cinco Reis tinham atacado Sodoma e levado o seu sobrinho Ló, a família de Ló e
todas as suas posses (14:11,12).

ABRAÃO E OS SEUS HOMENS SALVAM LÓ
Quando Abraão ouviu essa notícia, ele reuniu 318 homens treinados, da sua
casa, e foi atrás dos Reis e respetivos exércitos para salvar a Ló (14:14-16). O
seu sobrinho estava com problemas e nenhum esforço era demasiado grande
para o salvar. O que Abraão fez foi mais do que “ocupar a terra”. Ele foi ao reino
inimigo para trazer de volta as pessoas que o inimigo tinha levado.
Permitamos que este seja um exemplo para todos nós! Não é suficiente ficar
sentado em casa e sentir tristeza pela família ou amigos que estão presos por
Satanás! Necessitamos de lutar contra o inimigo em oração e fazer tudo o que
podemos para trazer de volta o que ele roubou. Deus quer salvar pessoas e Ele
está à espera de nos ajudar para as ajudarmos.
Abraão não teve uma vitória rápida. Ele lutou muitas batalhas e correu atrás
do inimigo no norte de Damasco na Síria (14:15). Em Hobá, Abraão e os seus
homens derrotaram os reis e salvaram Ló e a sua família. Eles voltaram para
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casa muito cansados, transportando todas as posses de Ló. A caminho de casa,
pessoas importantes saíram das suas cidades para se encontrarem com Abraão o
grande homem de guerra.

MELQUISEDEQUE ABENÇOA A ABRAÃO
Com frequência os soldados locais tomaram parte dos tesouros ganhos em
batalhas. Perto de Salém um rei, que era também um sacerdote de Deus, veio
ter com o herói Abraão. O seu nome era Melquisedeque. Ele veio da sua cidade
para honrar a Abraão mas não perguntou por nenhum tesouro. Bera, Rei de
Sodoma, também veio ter com Abraão. Ele disse a Abraão: “Dá-me as pessoas, e
os bens ficarão contigo” (14:21). Abraão recusou tomar o tesouro porque se ele
tivesse feito isso ficaria debaixo do poder de Bera. Ele não aceitou nada para que
Bera não pudesse dizer: “Eu enriqueci a Abrão” (14:23). Foi Deus quem
providenciou tudo na vida de Abraão.
Melquisedeque trouxe comida e vinho para os
homens de Abraão (Génesis 14:18). Ele veio de
Salém (agora chamada de Jerusalém) e abençoou
a Abraão no nome do Deus Altíssimo. O maior,
(neste caso, o rei) sempre abençoa o servo,
aquele que está abaixo em poder.
Quando Melquisedeque abençoou a Abraão
isso mostrou que Melquisedeque não adorava os
deuses pagãos de Canaã. Ele abençoou a Abraão
pelo Deus Altíssimo, “Criador dos céus e da terra”.
Nós lemos as mesmas palavras no Salmo 110 e
Hebreus 7. Melquisedeque conhecia o Deus de Abraão, o Senhor de toda a terra.
Depois de Melquisedeque o abençoar, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo do
espólio de guerra, que era a parte de direito para um Rei (1 Samuel 8:15,17).
Muitos Cristãos seguem este exemplo e dão o dízimo daquilo que ganham ao
Senhor e para o trabalho da Sua igreja.
Não sabemos muito sobre Melquisedeque o sacerdote-rei. “Melquisedeque”
significa “Rei da Justiça”. O nome do rei de Sodoma, Bera, significa “no mal”.
Abraão é uma figura de uma pessoa de fé. Melquisedeque é uma figura de Jesus
Cristo, nosso Senhor e grande Sacerdote-Rei, que abençoa o Seu povo. (Alguns
professores da Bíblia acreditam que Melquisedeque era o próprio Cristo que veio
encontrar-se com Abraão). Jesus torna isso possível para nós também:
recebermos o perdão; aproximarmo-nos de Deus; vivermos no poder do seu
Nome e do Seu Espírito.
Quando Abraão perseguiu os inimigos de Ló, mostrou que se preocupava com
a sua família. Nós necessitamos de mostrar que nos preocupamo quando os
membros da nossa família se afastam de Deus ou são levados por Satanás.
Necessitamos de clamar no nome de Deus e no poder de Jesus para os trazer de
volta.
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O batismo é um sinal. Mostra que uma pessoa entrou num relacionamento
correto com Deus. Não nos torna justos diante de Deus. Isto é apenas possível
por causa do sacrifício de Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O
batismo mostra que confiamos naquilo que Jesus fez por nós, e Deus, por Sua
Graça, perdoa os nossos pecados e nos conduz à fé. O batismo mostra que já
decidimos seguir a Jesus. Através da graça de Deus, a fé em Jesus salva-nos e
torna-nos justos diante de Deus.

4
1.
2.

Converse sobre isto:

Qual era o propósito da circuncisão?
Qual é o propósito do batismo?

ABRAÃO RI-SE DA PROMESSA DE DEUS
Então Deus disse: “Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho” (17:16). “O
quê!” Abraão riu-se. “A um homem de cem anos há-de nascer um filho? Sara
dará à luz, que tem noventa anos?” (17:17). Para ter um herdeiro de Sara era
agora uma brincadeira então Abraão riu-se! O riso de Abraão mostrou que a sua
fé já não era mais suficientemente forte para acreditar. A sua pergunta seguinte
foi para pedir a Deus que abençoasse a Ismael. Era o plano de Sara e de Abraão
de ter um filho através de Hagar, a serva. Mas não era o plano de Deus dar-lhes
um filho através de Hagar. Isso iria precisar de um milagre por causa da sua
idade avançada.
Abraão queria que Ismael se tornasse o herdeiro da sua propriedade, mas
Deus rapidamente corrigiu o pensamento do homem velho. “E Deus lhe
respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás
Isaque; com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua
descendência depois dele” (17:19). O acordo de Deus passaria de Abraão para
Isaque, não para Ismael. “E quanto a Ismael,” Disse Deus: “também te tenho
ouvido; eis que o tenho abençoado, e fá-lo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei
grandissimamente; doze príncipes gerará, e dele farei uma grande nação”. Mas o
Seu acordo especial seria passado para Isaque, o filho que nasceria a Sara “neste
tempo determinado, no ano vindouro”. (17:21).
Deus terminou de falar com Abraão; e Abraão levantou-se do chão onde tinha
estado prostrado com o rosto em terra. Então Abraão foi procurar os homens da
sua casa e contou-lhes o que Deus tinha dito. Abraão obedeceu a Deus
novamente. Abraão circuncidou todos os machos de sua casa incluindo a ele
próprio e a Ismael. Essa é a razão porque muitos Árabes e também os Judeus
circuncidam os seus rapazes.

4
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2.
3.

Converse sobre isto:

Porque Abraão pediu a Deus para abençoar a Ismael?
Qual foi a resposta de Deus?
Qual foi o sinal que mostra o acordo de Deus?
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A vida Cristã é uma “jornada de fé”. Avança um passo de cada vez. É uma
jornada de fé e ação. Oh, quanto quereríamos agradar ou gostar de nós
mesmos, ou ser tratados como reis e rainhas! Mas temos ambos sucesso e
falhas. Contudo, quando Deus nos pede alguma coisa, Ele nos dá fé suficiente
para fazê-lo bem. Mas quando o fazemos, deixamos a nossa vontade para fazer
a SUA vontade. Somente ao andar com Deus é que podemos viver sem culpa.
Existe diferença entre ser irrepreensível e sem pecado. Apenas Jesus era sem
pecado.
“e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei”, disse Deus
a Abraão (17:2). Deus não estava a fazer uma nova aliança com Abraão mas
estava antes a avançar com os planos já estabelecidos. “Firmar” aqui significa
confirmar algo que já tinha dito antes. O acordo de Deus com Abraão
permaneceu o mesmo. Ele iria dar um filho a Abraão através de Sara e do qual
iriam surgir muitas nações (17:4,16). Muitas pessoas seriam abençoadas através
do filho de Abraão e Sara.

4
1.
2.
3.

4
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3.
4.
5.

Converse sobre isto:

Quem saiu de Sodoma para se encontrar com Abraão depois dele derrotar os
reis (14:17)? O que ele disse a Abraão (14:21)?
Quem saiu de Salém (Jerusalém) para se encontrar- com Abraão (14:18)? O
que ele disse a Abraão?
O que sabemos sobre Melquisedeque? É parecido com quem?
O que sabemos sobre o rei de Sodoma? É parecido com quem?
Porque é que Abraão recusou guardar os tesouros ganhos na guerra?

Converse sobre isto:

O que Deus pediu a Abraão para fazer (17:1)?
Como é que podemos ser irrepreensíveis diante de Deus?
Quando Deus falou, Abraão prostrou-se em terra (17:3). Porquê?

DEUS MUDA OS SEUS NOMES
Esta é a altura onde Deus muda o nome de Abraão de Abrão para Abraão. “não
mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome; pois por pai de muitas
nações te hei posto” (17:5).
Sarai tornou-se Sara que significa “princesa” e Deus disse-lhe que ela seria a
“mãe das nações”. Isso refere primeiro ao povo Judeu e mais tarde aos Cristãos.
Paulo disse: “E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão” (Gálatas
3:29; Romanos 4:16,18). “E herdeiros conforme a promessa”. Os Cristãos podem
olhar para trás para Abraão e saber que são os seus filhos espirituais.

CIRCUNCISÃO E BATISMO
Deus então ordenou a Abraão para se circuncidar a si próprio e a todos os
machos da sua família (17:9-14). A circuncisão é chamada de um “sinal e
selo” (Romanos 4:11). Não era um acordo em si mesmo, mas era o sinal de um
homem que guardava o acordo. Um homem que era circuncidado pertencia ao
povo especial de Deus e provava que ele estava num relacionamento certo com
Deus. Era um sinal de fé em Deus e obediência a Ele.
Para a Igreja Cristã, o sinal de fé e obediência não é a circuncisão mas o
batismo. O Batismo nas águas mostra ao mundo que nós estamos a seguir a
Jesus. Se entregámos a nossa vida a Ele então podemos viver de agora em
diante pelo poder do Seu Espírito nas nossas vidas. “ As águas do batismo” são
um símbolo da lavagem da nossa vida de pecado.
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Deus pode responder à nossa oração e salvar aquelas pessoas por quem
oramos. E sabemos que não é pelo nosso próprio poder, mas apenas através da
Sua graça e pelo poder do Espírito Santo que elas são libertas.
Se as pessoas perguntarem acerca da esperança que tem, “estando sempre
preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança
que há em vós; fazendo-o, todavia, com mansidão e temor (1 Pe.3:15-16).

2

Agora Leia Génesis 15:1–18

DEUS FALA COM ABRAÃO DE NOVO
Estes versículos mostram de novo o plano de Deus para Abraão ser o pai da
nação Judaica e de todos os que crêem. Esta é uma parte muito importante das
sagradas escrituras e estes versículos são muitas vezes citados no Novo
Testamento (Romanos 4:3,18-24; Gálatas 3:6; Tiago 2:23). A palavra de Deus
veio a Abraão. Ele sentiu Deus próximo dele e ouviu o Deus Onipotente dizer:
“Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo
grande” (15:1).
Abraão teve uma visão de Deus e Deus falou com ele (Uma visão por vezes é
como um sonho mas você está acordado). Muitas pessoas ouvem a voz de Deus
através de pregadores e através da leitura da Bíblia, mas nem sempre se
arrependem e Lhe obedecem. Ouvir a Deus deve levar à fé e a fé deve levar-nos
a obedecer à palavra de Deus (Romanos 2:13). Deus disse que Abraão era bom
e justo por causa da sua fé. Abraão não tinha qualquer bondade e justiça por si
mesmo. Ele teve a bondade que Deus lhe deu porque confiou em Deus e era
justo para com Deus. “Ele creu no SENHOR, e isso lhe foi imputado para
justiça” (15:6).
Deus disse: “Não temas Abrão” (15:1). Todos os Cananeus viviam à volta de
Abraão e ele pode ter ficado com medo deles. Ele podia ter tido medo que os reis
que ele derrotou viriam novamente.
Porém os outros reis é que tinham razões para terem medo, não Abraão. “ Eu
sou o teu escudo”, disse Deus. “e teu galardão será sobremodo grande” (15:1).
Salmos 33:20 diz: “Nossa alma espera no SENHOR, nosso auxílio e escudo”.
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‘OLHA PARA AS ESTRELAS, ABRAÃO’
A resposta de Abraão para Deus
foi: “A mim não me concedeste
descendência, e um servo nascido
na minha casa será o meu
herdeiro” (15:2,3). Deus disse para
ele ir para fora: “Olha para os céus
e conta as estrelas, se é que o
podes” Depois Deus disse-lhe:
“Será assim a tua
posteridade” (15:5). Abraão olhou
para o céu da noite. Estava a
© GRN
brilhar com milhões de estrelas.
Deus mostrou a Abraão um quadro
e a promessa de tantos descendentes com as estrelas no céu, demasiadas para
serem contadas.
Abraão não sabia de onde é que esta grande multidão de pessoas viria.
Abraão pensou que Eliezer, o seu servo de Damasco, iria herdar todas as suas
propriedades (15:2). Esse era o costume naqueles dias se não houvesse filhos.
Mas Deus tinha um plano muito maior! Ele disse a Abraão: “Não será esse o teu
herdeiro; mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro” (15:4). Depois
as Escrituras dizem que Abraão creu no Senhor e o Senhor aceitou a Abraão e o
chamou de Justo (= bom) porque ele colocou a sua confiança em Deus. A fé de
Abraão fê-lo justo para Deus (15:6; Romanos 4:3; Gálatas 3:6; Tiago 2:23).

0

A Fé que é como a de Abraão

Jesus falou de pessoas que tinham grande fé em Deus (leia Mateus 8:5-13).
Jesus ficou maravilhado no seu tempo porque não Judeus podiam ter tão grande
fé. Ele disse que pessoas como estas iriam encontrar-se com “Abraão, Isaac e
Jacob nos céus”!
Existem pessoas nas casas e nas ruas perto de onde vivemos que podem
crescer na fé se lhes dermos uma oportunidade (Mateus 8:11). Muitos crentes
ainda irão falhar em confiar em Deus (Mateus 8:12). A fé é o firme fundamento
das coisas que esperamos. É ter a certeza das coisas que não se vêm (Hebreus
11:1). Os Romanos que vieram a Jesus (em Mateus 8) tinham esta fé.
Ele creu que iria ver Deus operar na sua vida. A fé de Abraão era assim – ele
sabia quando Deus estava a liderar, e onfiou e seguiu a Deus. No plano
maravilhoso de Deus, a fé de Abraão foi testada no seu limite. Nenhum de nós
tem maturidade ou está completamente crescido na fé quando nascemos de
novo na família de Deus. É por isso que por vezes temos de esperar e continuar
a esperar em Deus! O Espírito Santo e as promessas contidas na Sua palavra
ajudam a crescer a nossa fé em Deus. Quando passamos pelos problemas na
vida, confiamos mais em Deus.
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A luta dentro da família de Abraão continua ainda nos nossos dias. Mas Jesus
disse aos Seus seguidores para se amarem uns aos outros, mesmo os seus
inimigos (Mateus 5:43-44). Ele ensinou isso das sagradas escrituras: “mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Levítico 19:18). Nós devemos orar
para que todas as nações venham a crer que o Deus dos Judeus e dos Cristãos é
o único Deus verdadeiro que criou o mundo (Ezequiel 38:23).
O seu Filho, Jesus, é o nosso Salvador, o Messias. Muitos Árabes crêem que
Jesus é o filho de Deus mas a maioria acredita que Ele é apenas um profeta. Ore
para que eles possam vir a conhecer a verdade sobre Jesus. A verdade vai libertá
-los (João 8:36). Em breve, Jesus irá voltar a Jerusalém (Atos 1:11). O mundo
inteiro irá vê-Lo, até mesmo aqueles que O traspassaram (Ap.1:7) e crerão que
Ele é o Filho de Deus.

4
1.
2.
3.
4.
5.

Converse sobre isto:

Que pergunta fez o Anjo a Hagar?
Os problemas de Hagar acabaram quando esta voltou à casa de Sara?
Você pensa que Deus sabe de todos os seus problemas em que se encontra
agora?
Será que Deus prometeu o fim dos problemas para Hagar e seu filho
(16:12)?
O que os descendentes de Ismael pensam sobre Jesus?

3

O que o mundo vai pensar sobre Jesus quando este voltar?

2

Agora leia Génesis 17:1–26

DEUS REPETE O SEU ACORDO COM ABRAÃO
Treze anos mais tarde. Ismael cresceu e se tornou num homem forte. Abraão
teve muito tempo para pensar sobre os problemas que tinha originado ao ter um
filho de Hagar. Abraão questionou-se acerca do que Deus iria fazer.
De repente, um dia, o Senhor lhe apareceu. “ Eu sou o Deus Todo-Poderoso
(Em Hebraico: El Shaddai); anda em minha presença e sê perfeito” (17:1).
Vive sem culpa? O que é que significava isso? Todas as pessoas são
pecadores de nascença. Todas as pessoas pecam diariamente:

 Pecamos naquilo que dizemos e pensamos.
 Pecamos naquilo que fazemos.
 Pecamos naquilo que falhamos em fazer.
Somos pecadores em nossos pensamentos, palavras e ações. Abraão também
era um pecador. Mesmo assim Deus chamou-o para se devotar inteiramente a
Deus e ao Seu plano para ele. Então Deus aceitou a fidelidade de Abraão como
justiça (Gálatas 3:6). “E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como
justiça” (Génesis 15:6).
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O escritor de Hebreus diz-nos muito sobre a fé de Abraão. Leia Hebreus 11:8-

 O orgulho e rebelião de
Hagar. Quando Hagar ficou
grávida ela zombou de Sara.
Abraão trouxe muitos
problemas para o seu lar ao
ter mais de uma mulher e os
problemas inundaram a casa.
O orgulho de Hagar causou
inveja, ciúmes e ódio. Então
Sara tratou mal Hagar(16:6).
Foi tão mau para Hagar que
© GRN
ela fugiu de casa para o
deserto.
 O arrependimento de Hagar. O Anjo de Deus
Casamento — na
chamou por Hagar “serva de Sara” e não por
Bíblia, Jesus diz às pessoas
‘mulher de Abraão’. As palavras do Anjo
para manterem o
apontaram para falha e rebelião de Sara. A
criada de Sara deveria estar na tenda de Sara mandamento inicial de Deus.
O casamento é entre duas
a realizar o seu trabalho. Então o Anjo lhe
pessoas – um homem e uma
© GRN disse: “volta para a tua senhora e
mulher – serão uma só carne
obedece-lhe (16:9).
(2:24; Mateus 19:5–6).
 O perdão e a provisão de Deus. O Anjo
adicionou a promessa da parte de Deus:”
Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será
contada, por numerosa que será “(16:10). O Anjo disse a Hagar: “Eis que
concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael; porquanto o Senhor
ouviu a tua aflição” (16:11).
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PROMESSAS DE DEUS SOBRE ISMAEL
Em 16:12, Deus apresentou um quadro claro das nações que iriam surgir através
do filho de Hagar. Ismael seria um homem selvagem e os seus filhos não teriam
medo de ninguém. Eles iriam lutar contra muitas tribos incluindo contra muitos
da família de Abraão (25:18). Mesmo assim Deus iria proteger a família de
Ismael através dos séculos. Isso mostra o quanto Deus é bondoso para com
todas as pessoas.
Mais tarde, Deus disse a Abraão acerca ds Sua promessa para Ismael
(Gn.17:20). Deus também disse a Hagar sobre Ismael em Génesis 21:17. Deus
começou a cumprir as Suas promessas sobre Ismael em 25:12-18.
As nações Árabes descendem de Ismael e de outros descendentes de Abraão
(Veja diagrama na página 3). É por isso que os Árabes olham para Abraão como
o seu pai tal como os Judeus.
Os Cristãos primitivos também viam Abraão como seu pai porque partilhavam
da mesma fé no único Deus verdadeiro.
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19.
Deus disse a Abraão que Ele iria abençoá-lo ao dar-lhe um filho (15:4), mas
isso não seria a maior recompensa da sua vida. O relacionamento (que é,
amizade) com Deus seria a maior recompensa de Abraão.

4
1.
2.
3.
4.
5.

Converse sobre isto:

Como a palavra do Senhor veio a Abraão (15:1)?
Como Abraão respondeu ao Senhor (15:2)?
O que Abraão disse a Deus sobre a sua família (15:3)?
Porque Deus disse a Abraão para olhar para as estrelas (15:5)?
Porque Deus chama a Abraão de justo (15:6)?

AS PROMESSAS DE DEUS SÃO PARA TODOS NÓS
Abraão olhou para o céu estrelado. Aquelas estrelas eram o retrato das
pessoas de todas as eras e todas as nações que Deus escolheu para Si. Paulo
disse muitos anos mais tarde: “E, se sois de Cristo, também sois descendentes
de Abraão e herdeiros segundo a promessa” (Gálatas 3:29). O povo de Deus iria
receber a vida eterna e seriam muitos como as estrelas – “e eis grande multidão
que ninguém podia enumerar” (Apocalipse 7:9).
Mas Abraão disse: “SENHOR Deus, como saberei que hei-de possuíla?” (Génesis 15:8). Como poderia Abraão ter a certeza do lugar para todas estas
pessoas, os seus filhos e descendentes?
O novo acordo de Deus com Abraão é chamada “a Aliança da Promessa” ou
“a Aliança com promessa”. Ela incluía estas promessas que tinham um significado
especial para todos nós:
A promessa de muitos filhos e também uma semente “especial”, que significa
uma pessoa (Gálatas 3:16); isto olha para a frente para o seu único filho de Sara
(Isaac) e o único filho de Deus (Jesus).
A promessa de uma terra ou herança, para o povo especial de Deus, os
Judeus. A terra tornou-se a casa para os 33 anos de Jesus através do qual todas
as nações do mundo são abençoadas.
As promessas de Deus para
. . . ou aqui?
Está aqui . . .
Abraão inclui todos os que crêem
em Deus como Abraão fez. É por
Jesus - o Caminho
isso que Abraão é o pai de todos os
Nova Vida
Velha Vida
que crêem em Deus: isso inclui
agora e para
Judeus crentes e a igreja de Jesus
sempre
Cristo.
com
Deus.
Deus fez outra Aliança ou
acordo com Abraão e os seus
descendentes. Deus disse a Abraão
para sacrificar: uma novilha, uma
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cabra e um cordeiro. “cada qual de três anos, uma rola e um pombinho” (15:9).
Abraão preparou as partes. Ele cortou os animais pelo meio e colocou cada parte
defronte da outra em duas linhas paralelas. Ele afugentou as aves de rapina que
tentaram destruir o sacrifício de Abraão e a sua obediência a Deus. Então Abraão
adormeceu e uma “densa e terrível escuridão” cobriu-o. Deus disse que isso era
uma imagem de quando os filhos de Abraão seriam escravos no Egipto por 400
anos (15:13). Leia o nosso comentário em Moisés.
Enquanto Abraão dormia, O Espírito de Deus moveu-se como fogo entre as duas
partes dos animais que Abraão tinha sacrificado. Quando Ele fez isso, a lacuna entre
Deus e o homem foi corrigido. Deus “preencheu a lacuna”. Deus mostrou que Ele
aceitou a Abraão e que não havia nenhuma lacuna ou barreira entre eles. Portanto a
aliança entre eles era sólida e iria durar. O sacrifício era completo.

O SACRIFÍCIO TRAZ NOVA VIDA
As pessoas que confiam no Senhor Jesus hoje têm comunhão com Deus. Não existe
nenhuma “lacuna” oi “barreira” entre elas e Deus. Jesus “preencheu a lacuna”. Este
acordo e as maravilhosas promessas que estão associadas devem-se à graça
amorosa de Deus. O homem não pode adicionar nada: nós apenas necessitamos de
obedecer aos mandamentos de Deus (Filipenses 2:12,13). Em Seu acordo com
Abraão, o próprio Deus preencheu o espaço que separava Ele do homem. A lacuna
foi preenchida. Dessa maneira Ele mostrou que todas as pessoas que têm fé em
Deus e obedecem à Sua palavra terão comunhão íntima com Ele.
A verdadeira comunhão com Deus perdeu-se quando Adão e Eva pecaram e
Deus os expulsou para fora do Jardim do Éden (Génesis 3:23). Desde então todas
as pessoas têm pecado. Jesus morreu na Cruz pelos pecadores. Jesus preenche
essa lacuna entre nós e Deus. O Seu sacrifício foi completo. Fé em Jesus traz um
novo começo na vida. Então podemos começar a fazer boas coisas em vez das más
(Tito 2:14).
O mais importante que podemos fazer para Deus é “ crer Naquele que Ele
enviou” – Que é Jesus Cristo (João 6:29).

4
1.
2.
3.
4.
5.

Converse sobre isto:

Deus abençoou Abraão porque ele era um bom homem ou porque era um
homem que confiou e obedeceu a Deus?
Quem procura destruir a nossa confiança em Deus (15:11)?
O que separa o homem de Deus?
Quem “preenche a lacuna” entre Deus e a humanidade hoje?
O que a Aliança de Deus com Abraão significa para nós?

PELA FÉ, A VIDA VEM DA MORTE
Abraão estava confuso. Sara a sua mulher era incapaz de ter filhos (11:30). Ela
também era avançada em idade para ter um bebé. Mesmo assim Deus prometeulhe um filho: “Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: mas aquele que sair
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das tuas entranhas” (15:4). A primeira vez que Deus prometeu um filho a Abraão
foi quando este vivia na cidade de Harã (12:2). Abraão creu de coração nas
promessas de Deus ao longo dos anos. Apenas Deus pode trazer vida de um
corpo tão velho “morto”. Para dar à luz um filho, Sara iria necessitar de um
milagre! Teve Abraão fé para um milagre? Foi necessário mais 25 anos para o
milagre acontecer.
“Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama
as coisas que não são, como se já fossem (Romanos 4:17,18). Mas Abraão e
Sara tinham de continuar a aguardar. Então eles compreenderam que as pessoas
têm de “viver pela fé, não por vista” (2 Coríntios 5:7). Não era possível para Sara
ter um filho sem um milagre de Deus.
Através da Sua graça provamos as Suas promessas e aprendemos que Ele é
fiel (1 Tessalonicenses 5:24). Como devemos ver mais tarde, na vida de Abraão,
a sua fé no futuro foi testada muito bem. Havia muitas dificuldades para Abraão
antes de Deus começar a cumprir as Suas promessas – às vezes necessitava de
mais fé. É por isso que Abraão é chamado de pai e todos os que crêem em Deus.
Deus adicionou mais palavras para as suas promessas em Génesis 15:13-21.
Desta vez Deus disse a Abraão um grande número de coisas. Por vezes Deus
diz-nos muita coisa, por vezes Ele diz-nos muito pouco. Está certo. Continue a
confiar em Deus! Ele sempre ouve.

4
1.
2.
3.

Converse sobre isto:

Como é que os problemas da vida mos podem ajudar a crescer?
Enumere as promessas adicionais que Deus fez a Abraão em 15:13–21.
Qual o país que Deus quis dizer em 15:13–14?

2

Agora leia Génesis 16:1–15

SARA TENTA DAR UM FILHO A ABRAÃO
Dez anos depois de Abraão e Sara deixarem Harã, Abraão ainda não tinha
nenhum filho e herdeiro.
A história continua com Hagar, uma escrava egípcia na casa de Abraão. Será
ela uma das servas que Faraó deu a Abraão (12:16)? Abraão e Sara trataram
bem Hagar mas ela era uma serva para Sara. Nessa altura era comum as
raparigas servas terem crianças para os seus senhores. Sara deu Hagar a Abraão
de modo que Hagar poderia ter um filho para dar a Abraão e Sara.
A história cobre quatro coisas na vida de Hagar:

 Proteção e amor de Abraão. Naqueles dias os servos pertenciam a seus
senhores ou patrões. Uma mulher podia dar a sua serva ao seu marido para
gerar um filho para ela. Os filhos da serva pertenciam à esposa. O marido
cuidava deles todos.
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