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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson Pinheiro 

TEXTO BASE:  Gn 12.1,4 

PALAVRAS CHAVE: Pacto, Abraão, Deus. 

OBJETIVO: Compreender a importância e abrangência do pacto de Deus com 

Abraão. 

 

Para entender a passagem 

“E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e 

olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente; 

Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. 

E farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira que se alguém puder contar 

o pó da terra, também a tua descendência será contada.” 

Gênesis 13:14-16 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Na aula anterior vimos como o propósito eterno de Deus vem sendo 

executado ao longo de toda a história por meio do seu agir, desde a criação até a 

consumação, e como evangelismo está intimamente ligado a isso. Nesta aula, 

seguindo o agir de Deus no Antigo Testamento, vamos destacar o pacto de Deus 

com Abraão, todas as suas peculiaridades e observar como a realidade do 

evangelismo está encrustada em sua essência. 

 

Perceba que é justamente isso que observarmos ao longo de toda a 

revelação. Apesar da presença de muitos outros povos e civilizações, tais como os 

egípcios, assírios, babilônios, gregos, romanos, e tantos outros, Deus resolveu 

alcançar seu propósito maior em relação ao mundo todo, por meio do seu povo.  

 

Misteriosamente, ele separou uma só nação para ele, a fim de abençoar não 

exclusivamente aquele povo, e sim de abençoar todos os povos do mundo. Esse 

“povo de Deus” seria seu instrumento para trazer a salvação a “todas as famílias da 

terra” (Gn 12.3) ou “até os confins da terra” (At 1.8). Isso foi uma promessa, a 

promessa mais importante da Bíblia, da qual todas as outras se derivam. 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: O PACTO COM ABRAÃO, BENÇÃO PARA AS NAÇÕES. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/13/14-16+
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Conforme já lemos nas passagens de Gênesis, este pacto estabelecido por Deus 

com Abraão é fundamental para a identidade do povo de Deus, pois nos deixa claro 

que durante toda a história, Israel se entendia como o povo da promessa, povo eleito 

por Deus, não para o prejuízo do resto da humanidade, mas justamente, em prol do 

benefício de todos os povos. A igreja herdou essa mesma visão, que também se tornou 

chave para a sua identidade. 

 

I. O PACTO DE DEUS COM ABRAÃO________________________________________ 

 

A partir de Gêneses 12.1-3, Deus estabelece um relacionamento, uma 

“aliança” com um povo específico e faz promessas a esse povo, ainda que seu alvo 

seja alcançar o mundo inteiro: “Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da 

tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma 

grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma 

bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. (Gênesis 12:1-3).  

 

Entretanto, nos perguntamos: O que motivou Deus a fazer uma aliança com 

Abraão? O povo que ouviu, ou leu, teria entendido a mensagem? E nós, a 

entendemos?  

 

Com essas perguntas em mente, destacamos três pontos do pacto de Deus com 

Abraão vejamos: 

 

a) Terra: Deus promete terras a Abraão, contudo o chamado divino veio em duas 

etapas. Primeiramente, em Ur dos caldeus, quando o pai de Abrão ainda vivia 

(Gn 11.31;15.7), e depois em Harã, após da morte de seu pai (Gn 11.32;12.1) 

porém de qualquer modo o ele deveria deixar sua terra natal e ir para um lugar 

onde Deus lhe mostraria. Depois que Abraão permitiu generosamente que seu 

sobrinho Ló escolhesse onde queria se estabelecer, Deus disse ao patriarca: 

“Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente 

e para o ocidente; por toda essa terra que vês, eu darei, a ti à tua 

descendência, para sempre” (Gn 13.14-15). Portanto, no período de escravidão 

no Egito Deus em sua infinita misericórdia e fidelidade a sua aliança libertou o 

seu povo da escravidão e os conduziu para a “terra prometida” (Êx 

2.24;3.6;32.13). Não obstante, nem Abraão nem seus descendentes físicos 

herdaram totalmente a terra. Como diz Hebreus 11 “morreram na fé, sem ter 

obtido as promessas”. 

 

b) Descendência: Ele devia deixar sua parentela e a casa de seu pai e, em troca 

da perda da família, Deus faria dele “uma grande nação”. Mais tarde, para 

implicar isso, Deus mudou o nome do patriarca “Abrão” (pai exaltado) para 

“Abraão” (pai de uma multidão) e lhe disse: (por uma numerosa multidão te 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/12/1-3+
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constituí). Um pouco mais tarde, Deus pediu para Abraão olhar não para a terra, 

mas para o céu. Numa noite escura e sem nuvem, Deus o levou para fora de sua 

tenda e ordenou-lhe “Olha para os céus e conta as estrelas” pode ser até que 

Abraão teria iniciado a contagem, porém era uma tarefa impossível. Então Deus 

disse: “será assim sua posteridade”. Embora ele já estivesse com mais de 80 anos 

de idade e sem filhos com Sara, ele creu no Senhor, “e isso lhe foi imputado para 

justiça”. Isto é, pelo fato de ele haver confiado em Deus, o Senhor o aceitou como 

Justo. A promessa de Deus feita a Abraão foi confirmada ao seu filho Isaque e ao 

seu neto Jacó. No livro de (Êx 1.70 nos confirma isso quando diz “Os filhos de Israel 

foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se 

fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles”. Em (1 Rs 3.8) o rei 

Salomão afirma: “povo grande tão número que não se pode contar”.  

 

c) Benção: Cinco vezes a palavra “benção” e “abençoar” aparecem em (Gn 

12.2-3) A benção que Deus prometeu a Abraão transbordaria sobre toda a 

humanidade. Em consequência de seu cumprimento, Deus promete 

benevolência para todos os povos da terra que abençoem o povo de Abraão: 

“em ti serão benditas todas as famílias da terra” (v.3). A partir desta promessa, 

boa parte do Antigo Testamento focaliza o relacionamento de benção e 

maldição entre Israel e os povos ao seu redor. No entanto, estas bênçãos não 

eram exclusivamente próprias e particulares dos descendentes físicos de 

Abraão, mas também alcançaria os descendentes espirituais.  

 

II. UM SÓ POVO, BENÇÃO ENTRE OS POVOS.________________________________ 

 

O que existe por trás deste texto de Gn 12.1-3? O Senhor que escolheu e chamou 

Abraão é o mesmo que no começo criou os céus e a terra e atingiu o clímax de sua 

obra criadora trazendo a existência o homem e a mulher, criaturas únicas feitas a 

sua imagem e semelhança, tendo o único propósito de adorá-lo para sempre. Com 

a queda da humanidade em Adão, como já vimos, este propósito foi “quebrado”. 

Entretanto, Deus estabelece um pacto com Abraão, que tem por finalidade 

abençoar todos os povos, línguas e nações. E isso implica em vários aspectos, tais 

como: Fazer o seu nome conhecido entre todos os povos; que somente o seu nome 

fosse adorado; e que a nação de Israel fosse o centro da dispensação de toda a 

benção, onde todos os povos viriam até Israel, para aprenderem sobre o único Deus 

verdadeiro, aprenderiam suas leis, sabedoria e adoração. É o que chamamos de 

força centrípeta, onde Israel seria o centro da “evangelização” do mundo. 

 

a) Abraão resolutamente declarou Deus como aquele que o recompensaria e 

o abençoaria. Suas corajosas palavras (Gn 14.21-24) foram comprovadas 

pela oferta de bens que Abraão ofereceu a Deus. Abraão ofereceu a 

riqueza de Sodoma, assim como de outras nações. Ele ajudou nações 

estrangeiras a apresentar o dízimo a Deus, um reconhecimento formal de 
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adoração. Abraão foi abençoado a fim de ser bênção entre as nações. O 

próprio Deus foi bendito. Melquisedeque disse: “Bendito seja Abrão pelo Deus 

Altíssimo[...] e bendito seja o Deus altíssimo” (Gn 14.18-20). 

 

b) A “Fama” de Deus se espalhou pelo mundo e os estrangeiros iam até a casa 

de Deus para aprender o temor do Senhor. Em (1 Rs 9.25) a rainha de Sabá 

soube da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor (10.1). Ela veia 

para aprender, mas também ouvira falar da sabedoria de Salomão (v.8), e 

voltou para casa com o conhecimento do Deus que guarda sua aliança e 

“ama Israel para sempre”. O mundo não honrou Salomão por ser inteligente 

ou perito em questões judiciais. O mundo reconheceu que o próprio Deus 

pusera a sabedoria no coração de Salomão.  

 

c) Não somente Ezequiel e Daniel que foram os únicos a verem que o foco da 

história de Israel incidia na glória de Deus. Outros profetas e salmistas falaram 

da história e o propósito de Israel como sendo o de atrair as nações para a 

glória do nome de Deus, a fim de que o adorassem com “diversidade de 

língua” e grande glória. Podemos citar: (Sl 66.1-4, 138.45) 

 

III. QUEM SÃO OS VERDADEIROS DESCENDENTES DE ABRAÃO.____________________ 

 

O apóstolo Paulo não deixa nem uma dúvida quanto isso. Os filhos de Abraão são 

os crentes em Cristo, de qualquer “raça” . Em Romanos 4, ele destaca que Abraão 

não só foi justificado pela fé, mas também recebeu essa benção antes de ser 

circuncidado. Portanto, Abraão é pai de todos os que, circuncidados ou não (isto 

é, judeus ou gentios), seguem o exemplo de sua fé (Rm 4.9-12). Se participarmos da 

fé de Abraão, então “Abraão é pai de todos nós, como está escrito: pai de muitas 

nações te constituí (Rm 4.16-17). Por isso, nem a descendência física de Abraão nem 

a circuncisão física do judeu tornam a pessoa um verdadeiro filho de Abraão, e sim 

a fé.  

 

No entanto, um ensino semelhante sobre a natureza da bênção prometida ao povo 

de Deus é apresentado por Paulo em Gálatas 3. Ele explica como Abraão foi 

justificado pela fé e acrescenta: “Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de 

Abraão” (Gl 3.6-9). Qual é, então, a bênção com a qual todas as nações foram 

abençoadas? Podemos resumir em: é a bênção da salvação. Estávamos sob a 

maldição da lei, mas Cristo nos remiu, tornando-se maldição em nosso lugar, “para 

que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que 

recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido (v.10-14). Cristo tomou sobre si nossa 

maldição, a fim de que pudéssemos herdar a benção de Abraão, isto é, a benção 

da justificação. 
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As promessas que Abraão recebeu dizia respeito à sua vida física e também sua 

vida espiritual. Deus também ordenou a Abraão para que fosse uma bênção. E que 

em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou 

Abraão do meio de um povo idólatra, não indicava um isolamento, um ascetismo, 

mas separou Abraão para ser bênção e canal de bênção para outros. Assim, ele 

deveria cumprir seu papel estabelecido por Deus, isto é, ser uma bênção. Isso é 

aplicado a nós, hoje. Nós também somos “filhos de Abraão”, e devemos ser bênção 

para as pessoas, temos de ser o canal de Deus por onde fluem as bênçãos dele 

para as pessoas. As pessoas devem ver em nós algo que as motivem a se 

arrependerem, a confessarem seus pecados e se converterem também ao Senhor. 

 

Jesus Cristo é o “descendente” de Abraão, é o clímax da bênção de Deus. Nós 

devemos refletir a nossa filiação em Abraão pela fé em Cristo, aceitando o senhorio 

de Cristo, pois nele nos tornamos participantes da aliança de Deus em Abraão. Por 

isso desfrutamos os mesmos benefícios de Abraão e temos também as mesmas 

responsabilidades de Abraão, isto é, devemos ser uma bênção. A nossa fé em Deus 

deve ser praticada no dia-a-dia, abençoando todas as pessoas com as boas novas. 

 

I.V Aplicação_________________________________________________________________ 

 

1. O Senhor é um Deus de alianças, cujo propósito é abençoar o seu povo com 

sua fidelidade na administração dos seus pactos. 

2. Um Deus misericordioso onde todos os remidos gozarão com ele na 

eternidade, cumprindo-se assim, sua promessa feita a Abraão. 

3. A Aliança de Deus com Abraão tem como alcance todos os povos da terra, 

e com o objetivo de fazer o seu nome conhecido, tendo como o seu povo o 

meio pelo que isso aconteceria. Hoje, Temos também essa grande 

responsabilidade de fazer o nome de Deus conhecido entre todos os povos, 

abençoando todas às nações.  

4. Somos a semente de Abraão pela fé, e as famílias da terra só serão 

abençoadas se formos a elas com o evangelho de Deus, anunciando às boas 

novas de salvação. 

 

V. Conclusão_____________________________________________________________ 

 

    Deus executa seus propósitos, no devido tempo conforme o plano 

estabelecido na eternidade passada e será consumado na eternidade futura. 

Neste processo, Jesus Cristo na qualidade de “semente de Abraão” é a figura-

chave. Regozijemo-nos pelo fato de que, sendo discípulos de Cristo, somos 

descendentes de Abraão. Pois, pertencemos à linhagem espiritual, uma vez que, 

recebemos as bênçãos da justificação pela fé, a aceitação de Deus e a 

habitação do Espírito Santo.  


