
 

 

 
Hoje em nossa reunião vamos falar sobre 

uma história muito conhecida na Bíblia. Por isso, 

vamos ler juntos a palavra de Deus em Gênesis 

22:1-19.  
Nesse conhecido fato bíblico, na verdade 

Deus não queria Isaque, como o texto acaba 

mostrando, mas queria o amor incondicional de 

Abraão e a sua inteira obediência.  

Precisamos compreender que o nosso Deus 

pode pedir a nós que sacrifiquemos tudo que temos 

para provar o nosso amor por Ele. Devemos 

lembrar que foi Ele quem nos deu tudo o que 

temos.  

Logo, Ele não quer nada do que é nosso, Ele 

quer mais, Ele quer o primeiro lugar em nossas 

vidas. Assim, na palavra de hoje seremos 

desafiados na fé e na obediência por essa linda 

história de amor, narrada em 5 capítulos, todos 

marcados por aquilo que é GRANDE: 

  

1º) A GRANDE PROVA - (O TESTE) (v. 

1-2) - Isaque era o filho da promessa. Seu nome 

significava Riso, porque foi dado por Deus a uma 

mulher que era estéril, que miraculosamente 

engravidou aos 90 anos de idade. Deus pediu o que 

era mais caro para Abraão: “o teu único filho, 

Isaque, a quem você ama”. Essa foi um grande 

teste para a sua fé porque através de Isaque é que 

ele teria suas futuras gerações, que por sua vez, 

iriam abençoar a terra.  

 

2º) A GRANDE JORNADA. (V. 3-4) - 

Veja a prontidão da fé que obedece a Deus: já na 

manhã seguinte Abraão fez os preparativos para 

partir: a) montaria; b.) servos; c.) lenha; d.) Isaque 

- que era a oferta.  

Precisamos entender que é necessário 

estarmos preparados para ouvir uma ordem do 

nosso Deus e, de imediato, organizar a nossa 

caminhada de fé.  

Observe que para Abraão era uma grande 

jornada porque envolvia muitas emoções, 

questionamentos e expectativas sobre o sacrifício a 

fazer e o que Deus realizaria em breve.  

 

3º) A GRANDE OFERTA. (v. 5-9) - 

Abraão já tinha decidido sacrificar o seu filho. 

Uma loucura não é? 

 

 

Mas a Bíblia explica isso em Hebreus 

11.17-19. Acredite, a lógica da fé é diferente da 

nossa. Abraão creu totalmente que ele mataria o 

seu filho em holocausto, mas Deus o ressuscitaria. 

Sabe o por quê? Para que Deus cumprisse a sua 

promessa de dar gerações a Abraão. Isaque se 

casaria e teria filhos, netos, etc. Maravilhoso! 

Seria o primeiro caso de ressureição na Bíblia, 

algo inusitado até então. 

 

4º) A GRANDE PROVISÃO. (v. 10-14) - 

Note que no verso 7 Isaque já havia perguntado ao 

pai onde estava o cordeiro para o sacrifício. A 

resposta foi uma prova de fé: “Filho, Deus 

proverá para si o cordeiro”. Aleluias. Abraão 

construiu um altar e nele “amarrou” seu filho.  

Entenda bem que aqui temos a fé de duas 

pessoas, pois Isaque aceitou entregar-se (isso está 

apontando para a atitude de Jesus).  

No momento em que Abraão ia, de fato, 

sacrificar seu filho, o anjo do Senhor (Jesus) 

bradou do céu: “Não toque no rapaz, não lhe faça 

nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não 

me negou o seu filho, o seu único filho”.  

Em seguida Abraão viu ali perto um 

carneiro, preso pelos chifres a um arbusto. Era o 

cordeiro da provisão. Ele foi sacrificado em lugar 

de Isaque. Que coisa maravilhosa!  

 

5º) A GRANDE BÊNÇÃO. (v. 11-19) - 

Diante da obediência de Abraão, Deus disse que o 

abençoaria GRANDEMENTE. Isso aponta para 

“muito mais além” de Isaque - aponta para Jesus - 

seu descendente milhares de anos depois. Jesus, 

que é o cordeiro de Deus, foi sacrificado pelos 

pecados de todos os homens.  
Deus poupou Isaque, mas não poupou ao 

seu próprio Filho Unigênito, que foi morto na cruz 

para abençoar todas as nações da terra. Ele 

entregou liberalmente a sua vida, foi mudo, como 

a ovelha para o matadouro, e morreu para nos dar 

perdão dos pecados e a benção da vida eterna.  

Essa foi uma GRANDE BENÇÃO que 

nos alcançou!!!  

A SALVAÇÃO EM CRISTO JESUS!!! 
 

 

 

 

              
           
 

   Semana de 08 a 14  
de Outubro de 2018. 

                  

 

                                                                                                      

Deus não quer o que você mais ama, Deus quer você! 

 

Versículo da semana: 
 Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não 

para condenar o mundo, mas para que este fosse 

salvo por meio dele. João 3:17 


