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I. Deus revela-se diretamente a eles
Em palavras, teofanias, visões e sonhos.

Os Patriarcas
de Israel

II. Recebem de Deus uma eterna promessa

“de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome.
Sê tu uma bênção! Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os
que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra.” 12: 2-3

III. De sua descendência vem o Soberano Eterno
“Judá, teus irmãos te louvarão; a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos; os
filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho; da presa subiste, filho meu.
Encurva-se e deita-se como leão e como leoa; quem o despertará? O cetro não se
arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló; e a ele
obedecerão os povos. De ti farei uma grande nação.” 49:8-10
Noite de 12.01.2020
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Abraão
O Pai da Fé

“Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por
herança; e partiu sem saber aonde ia. Pela fé,
peregrinou na terra da promessa como em terra
alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma
promessa; porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o
arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser
mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe
havia feito a promessa.... Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu
Isaque; estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu
alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Em Isaque será chamada a
tua descendência; porque considerou que Deus era poderoso até para
ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou.”
Hebreus 11:8-11, 17-19
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“Ora, disse o Senhor a Abrão:
Sai da tua terra, da tua

parentela e da casa de teu
pai e vai para a terra que te

Abraão
O Pai da Fé
Gênesis 12-24

mostrarei; de ti farei uma

grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome.
Sê tu uma bênção!

Abençoarei os que te
abençoarem e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem;
em ti serão benditas todas
as famílias da terra. Gn 12:1-3
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Abraão

Fé para deixar a
segurança de sua terra
“Ora, disse o Senhor a Abrão:
Sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai...” 12:1a

Um homem
que obedece
Gênesis 12-22
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Abraão

Fé para partir sem saber
tudo que está envolvido
“...e vai para a terra que te mostrarei;” 12:1b

Um homem
que obedece
Gênesis 12-22
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Abraão

Fé para confiar seus
direitos a Deus
“Disse Abrão a Ló: Não haja contenda
entre mim e ti e entre os meus pastores e
os teus pastores, porque somos parentes
chegados. Acaso, não está diante de ti
toda a terra? Peço-te que te apartes de
mim; se fores para a esquerda, irei para a
direita; se fores para a direita, irei para a
esquerda.” 13:8-9

Um homem
que obedece
Gênesis 12-22
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Fé para preferir as bênçãos
espirituais em detrimento
das bênçãos materiais

Abraão

Um homem
que
obedece
“Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho;
Gênesis 12-22
era sacerdote do Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão
e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui
os céus e a terra; e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou
os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o
dízimo. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas,
e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao
Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada
tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália,
para que não digas: Eu enriqueci a Abrão; .” 14:18-23

4

Noite de 12.01.2020

10

Fé para crer no que
a lógica humana não
pode entender ou aceitar

Abraão

Um homem
que obedece

“Disse mais Abrão: A mim não me concedeste
descendência, e um servo nascido na minha casa
será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor,
dizendo: Não será esse o teu herdeiro; mas aquele
que será gerado de ti será o teu herdeiro.
Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus
e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será
assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso
lhe foi imputado para justiça.” 15:3-6

Gênesis 12-22
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Abraão

Fé para entregar até
o que mais precioso
lhe foi dado por Deus
“Toma teu filho, teu único filho, Isaque,
a quem amas, e vai-te à terra de Moriá;
oferece-o ali em holocausto, sobre um
dos montes, que eu te mostrarei.” 22:2

Um homem
que obedece
Gênesis 12-22
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Fé para:
1. Deixar a segurança de sua terra.
2. Partir sem saber tudo que está
envolvido
3. Confiar seus direitos a Deus

Abraão - O Pai da Fé

Um homem
que obedece
Gênesis 12-22

4. Preferir as bênçãos espirituais em
detrimento das bênçãos materiais.
5. Crer no que a lógica humana não
pode entender ou aceitar
6. Entregar até o que mais precioso
lhe foi dado por Deus.

“Abraão creu em Deus, e assim
foi considerado justo”.
Ele até foi chamado
amigo de Deus!
Tiago 2:23
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