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XLI. Abraão e Abimeleque: Segundo Teste com Sara 

A. Abraão deixa Hebrom e vai para Gerar 
1. Abraão faz a primeira mudança em muitos anos 

2. Em território do rei Abimeleque, Abraão continua com sua tática de mentir a 
respeito de Sara, colocando a promessa em risco  

3. Abimeleque toma Sara para fazer parte de seu harém  

B. Deus trata diretamente com Abimeleque, não com Abraão   
1. Uma intervenção forte de Deus para salvaguardar a promessa 

2. Abimeleque se justifica diante de Deus 

3. Deus concorda com a justificativa de Abimeleque, mas não volta atrás na 
ameaça: se não devolver Sara para seu marido, ele é um homem morto  

4. Deus chama Abraão de profeta e condiciona a restauração de Abimeleque e 
de todos os seus servos à oração de Abraão em favor deles 

5. Lição importante: Deus impediu Abimeleque de pecar por causa da 
integridade do seu coração   

C. As ações de Abimeleque para restituir o erro 
1. Avisou a todos os seus servos, causando grande impacto 

2. Chamou Abraão e repreendeu-o severamente  



 
 

3. Deu rebanhos e servos para Abraão, e devolveu sua esposa 

4. Ofereceu terra para ele habitar 

5. Deu um valor alto em dinheiro para Sara como prova de que ela não tinha 
sido desonrada     

D. As ações de Abraão 
1. A justificativa de Abraão diante da repreensão de Abimeleque 

2. Abraão ora por Abimeleque e só então Deus restaura Abimeleque e todas as 
mulheres da sua casa 

E. Conclusões  
1. Em última análise, o cumprimento da promessa depende muito mais de 

Deus do que do homem 

2. Deus salvou Abraão e Sara e protegeu o cumprimento da promessa, mas a 
mentira causou vergonha para eles e para a causa de Deus 

3. Um exemplo de um ímpio ou pagão, como geralmente consideramos os de 
fora, que foi mais ético e honrado do que o representante de Deus 

4. Os maiores obstáculos para o cumprimento das promessas de Deus somos 
nós mesmos 

5. As intervenções de Deus na história geralmente são relacionadas ao 
andamento do seu plano de redenção em favor de toda a humanidade      


