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OS PERCALÇOS PARA O CUMPRIMENTO 

DAS PROMESSAS 

 Promessa feita, vocação 

aceita; sem rumo “certo” Abrão 

deixa sua parentela, sua terra, seus 

antepassados idólatras, pois ecoou 

em seu coração a sentença divina: 

“sê tu uma bênção”.  

       Mas em sua jornada real as 

promessas entram em conflito. 

Abrão deve ser uma grande nação 

(Gn 12.2), mas Sara é estéril 

(11.30). A terra pertence a seus 

descendentes (Gn 12.7), mas os 

cananeus a ocupam (v. 6). 

       O conflito está armado: as bên-

çãos são declaradas pelo próprio 

Deus: seus descendentes serão co-

mo “o pó da terra. Se for possível 

contar o pó da terra, também se 

poderá contar a sua descendên-

cia” (Gn 13.16), sim um povo tão 

numeroso como “as estrelas do 

céu” (Gn 15.5). Do outro lado, para 

o cumprimento das promessas, 

Abraão, sem filhos, segue um es-

tratagema. Adota um escravo nas-

cido em sua própria casa (Gn 

15.2s). O herói da fé titubeia... a 

ponto de aceitar a proposta de coa-

bitar com a escrava de Sarai, Ha-

gar, (Gn 16) para tentar “ajudar” ao 

Todo-Poderoso. 

      Pecado consumado, conseqüên-

cias nefastas. “Quando se viu grá-

vida (Hagar), começou a olhar com 

desprezo para a sua senhora, assim 

Sarai declara: “Caia sobre você a 

afronta que venho sofrendo. Colo-

quei minha serva em seus braços e, 

agora que ela sabe que engravidou, 

despreza-me. Que o Senhor seja o 

juiz entre mim e você” (Gn 16.5). 

      A omissão do patriarca aumen-

ta o problema, Sarai, de tanto mal-

tratar Hagar (Gn 16.6), acaba fu-

gindo errante para o deserto. 

       Aos 100 anos de idade Abraão 

revela mais uma vez sua fraqueza 

humana: “Poderá Sara dar à luz aos 

noventa anos? (Gn 17.17) e emen-

da: “Permite que Ismael seja o meu 

herdeiro” (v.18). 

 Assim aprendemos: 

 As promessas divinas não 

pressupõem ausência de proble-

mas. 

 A direção do Senhor não 

temor de Deus. "Acaso, pode uma 

mulher esquecer-se do filho que 

ainda mama, de sorte que não se 

compadeça do filho do seu ventre? 

Mas ainda que esta viesse a se es-

quecer dele, eu, todavia, não me 

esquecerei de ti" (Is. 49.15 ARA). 

Poderia uma mãe se esquecer de 

seus filhos? Deus não se esquece 

de nós e estamos debaixo de uma 

aliança perfeita, eterna e irrevogá-

vel, uma aliança de sangue com 

Jesus, que morreu na cruz do Cal-

vário. 

 Como uma mãe que cuida, 

nutre e acalenta, muito mais Deus 

faz isso por nós, seus filhos. Ele é 

paternal, perfeito e ilimitado. Deus 

tem cuidado de você com zelo e 

amor. Uma mãe sabe a beleza do 

amor sacrificial, assim como nosso 

Deus! Feliz dia da Mães! 

 “Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá 

para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abenço-

arei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção.” Gn 12.1-2 



 

 

Fel iz Aniversário!  
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significa que nossos sentimentos 

enganosos não busquem atalhos... 

 Contudo, os percalços de 

Abrãao não invalidaram as pro-

messas divinas. 

 Portanto, é Deus que nos 

ensina que Seu poder se aperfeiçoa 

em nossa fraqueza. Mais do que 

isso, neste longo período de prova-

ções e de espera, aproximadamente 

25 anos, o Senhor forjara o coração 

do homem para tornar-se o pai da 

fé a ponto de oferecer o seu filho 

Isaque como oferta sacrificial a 

Deus. 

  “Pela fé Abraão, quando 

Deus o pôs à prova, ofereceu Isa-

que como sacrifício. Aquele que 

havia recebido as promessas estava 

a ponto de sacrificar o seu único 

filho” (Hb 11.17). 

Por isto ele se tornou o 

herói da fé, não por suas fraquezas 

iguais às nossas, mas pela confian-

ça/fé adquirida no caminhar com 

Deus, ou seja, ele se tornou uma 

grande bênção. 

E você? 

 

APP -  Cancelamento........................................ 

Informamos que por razões estratégicas não faremos mais uso do App. 

Agradecemos a todos que colaboraram conosco durante a utilização. 

Comunicado..................................................... 

Em conformidade com as normas em vigor, informamos que o uso de más-

caras nas dependências da igreja é obrigatório. Também salientamos a im-

portância de fazer uso de álcool gel. Tais medidas visam assegurar a saúde 

dos nossos irmãos e proteger os mais debilitados. Como congregação, cui-

demos uns dos outros! 

Atendimento Pastoral...................................... 

Em caso de necessidade ou urgência serão agendados com a secretária ga-

binetes e/ou visita pastoral, se a situação de saúde dos envolvidos permitir. 

Em se tratando de questões menos complexas poderá ser agendada vídeo 

chamada também na Secretaria. 

Livros................................................................  

Adquira livros na Lojinha da Manancial e se alimente na fé. Você sabia que 

temos ótimos livros por ótimos preços? O conselho da sabedoria é: Procure 

obter sabedoria; use tudo o que você possui para adquirir entendimen-

to" (Provérbios 4:6)  

 As verdades mais sublimes 

nascem da fé, não por meio da ci-

ência. As revelações mais apoteóti-

cas são feitas mediante a fé. O na-

da não cria. De onde vem a criação 

do universo? O mundo foi criado 

por Deus através de sua palavra, 

conforme a palavra de Deus em Gn 1.1. 

 1 - Há um Deus que tem 

poder para criar. Maria era vir-

gem, mas engravidou do poder do 

Espírito Santo. O acaso não existe. 

Você nasceu pela vontade de Deus. 

Deus criou o homem à sua imagem 

e semelhança, mediante a sua pala-

vra. 

 “Confia no Senhor de todo o 

teu coração e não te estribes no teu 

próprio entendimento” (Pv 3.5 

ARA). Confie totalmente no Se-

nhor! Por que não temos fé? A fé 

vem pelo ouvir a palavra de Deus. 

Sem fé é impossível agradar a 

Deus. O príncipe do presente sécu-

lo cegou o homem para não ver 

Deus. Pela fé temos entendimento 

de Deus. 

 Abraão veio a ser pai de 

muitas nações. Deus deu poder 

para Sara ser mãe, apesar do avan-

çado de sua idade, e o filho de am-

bos é um milagre de Deus. A vida 

é reflexo de um Deus criador. “Os 

meus ossos não te foram encober-

tos, quando no oculto fui formado 

e entretecido como nas profunde-

zas da terra. Os teus olhos me vi-

ram a substância ainda informe, e 

no teu livro foram escritos todos os 

meus dias, cada um deles escrito e 

determinado, quando nem um de-

les havia ainda” (Sl 139.15-16 

ARA). Você não é obra do acaso. 

A vida é dádiva de Deus e pertence 

a Ele. Ser mãe é uma grande ben-

ção, por estes motivos Deus é con-

tra o aborto. 

 2 - Ser mãe é uma ação 

divina. Isaque orou por sua esposa 

para Deus abrir sua madre e ser 

mãe. De Abraão saiu uma posteri-

dade, mais numerosos que as estre-

las. O nosso Senhor fez o ser hu-

mano para se relacionar com Deus, 

Ele ama o relacionamento. Os pais 

devem educar seus filhos nos ca-

minhos do Senhor, não para serem 

felizes ou terem sucesso. 

 O nosso propósito é fazer a 

vontade de Deus. Ele quer ensinar 

o filho e a mãe a andar nos cami-

nhos do Senhor. Um paradoxo é 

que quando entregamos nossa vida 

ao Senhor a ganhamos. E um rio de 

água viva sairá do nosso interior. 

“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, 

de todo o teu coração, de toda a tua 

alma e de toda a tua força. Estas 

palavras que, hoje, te ordeno esta-

rão no teu coração; tu as inculcarás 

a teus filhos, e delas falarás assen-

tado em tua casa, e andando pelo 

caminho, e ao deitar-te, e ao levan-

tar-te” (Dt 6.5-7 ARA). Nossa vida 

é para e pelo Senhor, a nossa mis-

são é servi-lo. Só teremos uma vi-

da plena se estivermos em Deus. 

Somos filhos de Abraão e Sara, 

que viveram pela fé. 

 3 - Ser mãe é um dom de 

Deus. Os filhos são herança do 

Senhor. Deus deu a graça de ser 

mãe. Eduque seus filhos no amor e 

Dízimos & Ofertas............................................  

O apóstolo Paulo nos exorta a termos “sempre bom ânimo” (2 Co 5.6) 

“visto que andamos por fé e não pelo que vemos” (v.7). Assim, cada mem-

bro permaneça fiel em seus dízimos e ofertas com vistas ao sustento da 

obra do Senhor. Como fazer :  

 Via transferência: Banco do Brasil - Agência: 2887-8 - Conta: 

16.264-7 CNPJ: 12.988.339.0001-27.  

 Na secretaria: Via cartão de débito ou em espécie. Em caso de di-

nheiro será colocado no envelope de dízimos/ofertas e devidamente 

lacrado. Em se tratando de oferta com destinação específica favor 

informar à Tesouraria.  

"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." Hb 11.11  


