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XXXVII. Confirmação e Aprofundamento da Aliança 

A. Deus aparece para Abraão depois de 13 anos 
1. Deus revela seu nome – El Shaddai 

2. Ande na minha presença  

3. Seja perfeito  

4. Assim eu confirmarei minha aliança com você  

5. E o multiplicarei extremamente     

B. Deus reitera a sua parte da aliança   
1. Farei você pai de muitas nações 

2. Estou mudando seu nome  

3. Esta aliança será com seus descendentes, por todas as gerações, uma 
aliança eterna  

4. Daqui em diante, serei o seu Deus e o Deus de todos os seus descendentes 

5. Esta terra da sua peregrinação será uma possessão perpétua de sua 
descendência   

C. Quanto a você – a parte que cabe a Abraão 
1. Sua parte é guardar, preservar a minha aliança  

2. Sua descendência também precisa guardar  

3. O que é guardar a aliança: ser circuncidado como sinal da aliança  

4. Não é uma questão étnica: todo servo nascido na casa ou não também seria 
circuncidado.   

5. Quem não se circuncidar, não será contado como parte do povo de aliança  



 
 

D. A aliança inclui Sara 
1. Estou mudando o nome de Sarai para Sara  

2. Estou abençoando a Sara especificamente  

3. O filho da promessa virá por meio dela  

4. Ela será mãe de nações e de reis   

E. Abraão tenta argumentar com Deus 
1. Falando sozinho e rindo: isso é impossível! 

2. Não pode ser por meio de Ismael? 

F. Deus responde   
1. Não, o filho será mesmo de Sara 

2. O nome dele será Isaque  

3. A aliança eterna será com a descendência de Isaque  

4. Ismael será abençoado também: será fecundo, terá descendência de 12 
príncipes, será uma grande nação  

5. A aliança será com a descendência de Isaque  

6. Ele vai nascer daqui a um ano    

G. Abraão cumpre sua parte para confirmar a aliança 
1. Ismael – o primeiro citado como circuncidado  

2. Todos os servos  

3. Abraão com 99 anos  

4. Tudo feito no mesmo dia! Não por obrigação, por desejo de entrar logo na 
aliança    

 
 
 


