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Série: Visões de Deus:

"Você, porém, ó Israel, 
meu servo, Jacó, a 

quem escolhi, vocês, 
descendentes de 

Abraão, meu amigo,
Is 41.8

Introdução



A
Por que desta série?

Josué disse a todo o povo: 
“Assim diz o SENHOR, o Deus de 
Israel: ‘Há muito tempo, os seus 
antepassados, inclusive Terá, pai 

de Abraão e de Naor, viviam 
além do Eufrates e prestavam 
culto  a outros deuses.

Js 24.2

B
Sua relação com Deus



Então o SENHOR 
disse: “Esconderei 
de Abraão o que 

estou para fazer?
Gn 18.17

“Farei de você um 
grande povo, e o 

abençoarei. Tornarei 
famoso o seu nome, e 
você será uma bênção.

Gn 12.2

1º Fato:

A mudança de Abraão 
para...



2 ...O Deus glorioso apareceu a 
nosso pai Abraão, estando ele 

ainda na Mesopotâmia, antes de 
morar em Harã, e lhe disse:

3 ‘Deixe a sua terra e os seus 
parentes e vá para a terra que eu 

lhe mostrarei’.
At 7

Então o SENHOR disse a 
Abrão: “Saia da sua terra, 

do meio dos seus 
parentes e da casa de seu 
pai, e vá para a terra que 

eu lhe mostrarei. 
Gn 12.1

Abençoarei os que o 
abençoarem e 

amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem; e por meio 
de você todos os povos da 
terra serão abençoados.

Gn 12.3



pois eles mesmos relatam de 
que maneira vocês nos 

receberam, como se voltaram 
para Deus, deixando os ídolos 
a fim de servir ao Deus vivo e 

verdadeiro,
1 Ts 1.9

2º Fato:

Sua mudança de nome

A
O novo Abraão



Depois dessas coisas o 
SENHOR falou a Abrão 

numa visão: “Não tenha 
medo, Abrão! Eu sou o 

seu escudo; grande será
a sua recompensa!”

Gn 15.1

Mas Abrão perguntou: 
“Ó Soberano SENHOR, 

que me darás, se 
continuo sem filhos e o 
herdeiro do que possuo 
é Eliézer de Damasco?”

Gn 15.2

E acrescentou: “Tu não 
me deste filho algum! 

Um servo da minha 
casa será o meu 

herdeiro!”
Gn 15.3



Ele possuiu Hagar, e ela 
engravidou. Quando se 
viu grávida, começou a 

olhar com desprezo para 
a sua senhora.

Gn 16.14

4 “De minha parte, esta é a 
minha aliança com você. Você
será o pai de muitas nações.

5 Não será mais chamado 
Abrão; seu nome será Abraão, 
porque eu o constituí pai de 

muitas nações.
Gn 17

Eu o tornarei 
extremamente 

prolífero; de você farei 
nações e de você
procederão reis.

Gn 17.6



Sem enfraquecer na fé, 
reconheceu que o seu corpo já
estava sem vitalidade, pois já
contava cerca de cem anos de 
idade, e que também o ventre 

de Sara já estava sem vitalidade.
Rm 4.19

13 Mas o SENHOR disse a Abraão: “Por 
que Sara riu e disse: ‘Poderei 

realmente dar à luz, agora que sou 
idosa?’ 14 Existe alguma coisa 

impossível para o SENHOR? Na 
primavera voltarei a você, e Sara terá

um filho”. 
Gn 18

Abraão prostrou-se, rosto em 
terra; riu-se e disse a si 

mesmo: “Poderá um homem 
de cem anos de idade gerar 
um filho? Poderá Sara dar à

luz aos noventa anos?”
Gn 17.17



E Abraão disse a 
Deus: “Permite que 
Ismael seja o meu 

herdeiro!“
Gn 17.18

11 Abraão e Sara já eram velhos, de 
idade bem avançada, e Sara já tinha 

passado da idade de ter filhos. 12

Por isso riu consigo mesma, quando 
pensou: “Depois de já estar velha e 

meu senhor já idoso, ainda terei 
esse prazer?”

Gn 18

Sara teve medo, e por 
isso mentiu: “Eu não 

ri”. Mas ele disse: 
“Não negue, você riu”. 

Gn 18.15



B
O pacto

1 Então o SENHOR disse a Abrão: “Saia 
da sua terra, do meio dos seus 

parentes e da casa de seu pai, e vá
para a terra que eu lhe mostrarei. 2

“Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu 

nome, e você será uma bênção.
Gn 12

Abençoarei os que o 
abençoarem e amaldiçoarei 

os que o amaldiçoarem; e por 
meio de você todos os povos 
da terra serão abençoados”.

Gn 12.3



1 ... o SENHOR lhe apareceu e disse: 
“Eu sou o Deus todo-poderoso; ande 

segundo a minha vontade e seja 
íntegro. 2 Estabelecerei a minha 

aliança entre mim e você e 
multiplicarei muitíssimo a sua 

descendência”.
Gn 17

“De sua parte”, disse 
Deus a Abraão, “guarde 
a minha aliança, tanto 

você como os seus 
futuros descendentes.

Gn 17.9

Abraão, pai de vocês, 
regozijou-se porque 

veria o meu dia; ele o 
viu e alegrou-se

Jo 8.56



3º Fato:

A oferta de seu filho

A
Estranha proposta

Passado algum tempo, 
Deus pôs Abraão à prova, 
dizendo-lhe: “Abraão!” Ele 
respondeu: “Eis-me aqui”. 

Gn 22.1



Então disse Deus: “Tome seu 
filho, seu único filho, Isaque, 

a quem você ama, e vá para a 
região de Moriá. Sacrifique-o 
ali como holocausto num dos 
montes que lhe indicarei”.

Gn 22.2

B
Resposta ‘previsível’

Na manhã seguinte, Abraão 
levantou-se e preparou o seu 

jumento. Levou consigo dois de seus 
servos e Isaque, seu filho. Depois de 

cortar lenha para o holocausto, 
partiu em direção ao lugar que Deus 

lhe havia indicado.
Gn 22.3



No terceiro dia de 
viagem, Abraão 

olhou e viu o lugar 
ao longe.

Gn 22.4

Disse ele a seus servos: 
“Fiquem aqui com o 

jumento enquanto eu e o 
rapaz vamos até lá. Depois 

de adorarmos, 
voltaremos”.

Gn 22.5

Abraão pegou a lenha para o 
holocausto e a colocou nos 

ombros de seu filho Isaque, e 
ele mesmo levou as brasas 

para o fogo, e a faca. E 
caminhando os dois juntos,

Gn 22.6



Isaque disse a seu pai Abraão: 
“Meu pai!” “Sim, meu filho”, 

respondeu Abraão. Isaque 
perguntou: “As brasas e a lenha 

estão aqui, mas onde está o 
cordeiro para o holocausto?”

Gn 22.7

Respondeu Abraão: “Deus 
mesmo há de prover o 

cordeiro para o holocausto, 
meu filho”. E os dois 

continuaram a caminhar 
juntos.

Gn 22.8

Quando chegaram ao lugar que 
Deus lhe havia indicado, Abraão 
construiu um altar e sobre ele 
arrumou a lenha. Amarrou seu 
filho Isaque e o colocou sobre o 

altar, em cima da lenha.
Gn 22.9



Então estendeu a 
mão e pegou a faca 
para sacrificar seu 

filho.
Gn 22.10

17 Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à
prova, ofereceu Isaque como sacrifício. 

Aquele que havia recebido as promessas 
estava a ponto de sacrificar o seu único 
filho, 18 embora Deus lhe tivesse dito: 
“Sua descendência será estabelecida 

por meio de Isaque”.
Hb 11

Abraão levou em conta que 
Deus podia ressuscitar os 
mortos; e, figuradamente, 

recebeu Isaque de volta 

dentre os mortos.
Hb 11.19



Conclusão

Há muito tempo Deus 
falou muitas vezes e de 

várias maneiras aos nossos 
antepassados por meio 

dos profetas,
Hb 1.1

mas nestes últimos dias nos 
falou por meio do Filho, a 
quem constituiu herdeiro 
de todas as coisas e por 

meio de quem fez o 
universo.

Hb 1.2



Mas Abrão respondeu ao 
rei de Sodoma: “De mãos 
levantadas ao SENHOR, o 
Deus Altíssimo, Criador 
dos céus e da terra, juro

Gn 14.22

e jure pelo SENHOR, o Deus 
dos céus e o Deus da terra, 

que não buscará mulher para 
meu filho entre as filhas dos 
cananeus, no meio dos quais 

estou vivendo,
Gn 24.3

Abrão creu no 
SENHOR, e isso lhe 
foi creditado como 

justiça.
Gn 15.6



14 Mas eu castigarei a nação a 
quem servirão como escravos e, 

depois de tudo, sairão com 
muitos bens. 15 Você, porém, irá

em paz a seus antepassados e 
será sepultado em boa velhice.

Gn 15

Longe de ti fazer tal coisa: 
matar o justo com o ímpio, 

tratando o justo e o ímpio da 
mesma maneira. Longe de ti! 
Não agirá com justiça o Juiz 

de toda a terra?”
Gn 18.25

Para isto vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu em lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam os 

seus passos. 
1 Pe 2.21



“Ele não cometeu 
pecado algum, e 

nenhum engano foi 
encontrado em sua 

boca”.
1 Pe 2.22

Quando insultado, não 
revidava; quando sofria, 
não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que 
julga com justiça.

1 Pe 2.23

Ele mesmo levou em seu corpo 
os nossos pecados sobre o 

madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e 

vivêssemos para a justiça; por 
suas feridas vocês foram curados. 

1 Pe 2.24



Perguntou-lhe Abrão: 
“Ó Soberano SENHOR, 
como posso saber que 
tomarei posse dela?”

Gn 15.8

Quando Abrão estava com 
noventa e nove anos de idade 

o SENHOR lhe apareceu e 
disse: “Eu sou o Deus todo-
poderoso; ande segundo a 

minha vontade e seja íntegro.
Gn 17.1

Abraão, por sua vez, 
plantou uma tamargueira 

em Berseba e ali invocou o 
nome do SENHOR, o Deus 

Eterno. 
Gn 21.33



Sara teve medo, e por 
isso mentiu: “Eu não ri”. 

Mas ele disse: “Não 
negue, você riu”.

Gn 18.15

Então Deus lhe respondeu no 
sonho: “Sim, eu sei que você
fez isso de coração puro. Eu 

mesmo impedi que você
pecasse contra mim e por 

isso não lhe permiti tocá-la.
Gn 20.6

Então Abraão disse ainda: 
“Não te ires, Senhor, mas 

permite-me falar só mais uma 
vez. E se apenas dez forem 

encontrados?” Ele 
respondeu: “Por amor aos 

dez não a destruirei”.
Gn 18.32



Seu servo foi favorecido por sua 
benevolência, pois o senhor foi 

bondoso comigo, poupando-me a 
vida. Não posso fugir para as 

montanhas, senão esta 
calamidade cairá sobre mim, e 

morrerei. 

Gn 19.19

Quando Abrão estava com 
noventa e nove anos de idade o 
SENHOR lhe apareceu e disse: 

“Eu sou o Deus todo-poderoso; 
ande segundo a minha vontade 

e seja íntegro
Gn 17.1


