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XLII. O Cumprimento da Promessa: Nascimento de Isaque 

A. Deus cumpriu exatamente o que prometeu 
1. Deus visitou Sara e cumpriu o que prometera a ela 

2. O filho veio no tempo exato, conforme avisado a Abraão  

3. A parte de Abraão: dar o nome já indicado por Deus e circuncidá-lo para 
mostrar que estava cumprindo a aliança  

4. A idade de Abraão: 100 anos  

5. A parte de Sara: agradecer a Deus por lhe dar motivo de rir  

6. Implicações proféticas do nome e do nascimento de Isaque     

B. Separação entre Ismael e Isaque   
1. Tensão entre Ismael e Isaque, entre Sara e Agar 

2. Abraão sente tristeza, mas Deus confirma o pedido de Sara para mandar 
Ismael embora 

3. Agar e Ismael desfalecem no deserto e choram em desespero 

4. Deus ouve o clamor, envia o anjo e promete cuidar de Ismael; abre os olhos 
de Agar para ver o poço de água  



 
 

5. Deus promete novamente que abençoará Ismael e que fará dele uma grande 
nação 

C. A alegoria das duas mulheres e dos dois filhos 
1. Deus usou a história das duas mulheres e dos dois filhos como alegoria 

para ensinar uma lição importante; isso não significa que Deus aprovava as 
atitudes demonstradas pelos personagens da história 

2. Deus não estava rejeitando Agar e Ismael; ele demonstrou isso claramente 
em toda a história: dando nome a Ismael antes de nascer, enviando o anjo 
do Senhor para proteger e guiar Agar, prometendo fazer de Ismael uma 
grande nação 

3. Aspecto objetivo da história: Deus daria continuidade ao plano de redenção 
por meio de Isaque e não por meio de Ismael 

4. Aspecto alegórico da história: Isaque representa a linhagem do Espírito 
porque nasceu por milagre, enquanto Ismael representa a linhagem carnal 
porque nasceu de maneira natural 

5. Conclusão final: precisamos buscar e esperar pelo nascimento do filho da 
promessa e, ao mesmo tempo, ter o coração de Deus pelos descendentes de 
Ismael 


