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XLIII. Berseba – o Poço do Juramento 

A. O quarto e último ponto da peregrinação de Abraão 
1. Siquém, Betel, Hebrom e Berseba – os quatro principais locais da 

peregrinação de Abraão na terra de Canaã 

2. Berseba: último local, extremo sul, talvez o lugar menos promissor de todos  

3. Lugar de juramento: sinalizando a etapa especial do relacionamento entre 
Deus e Abraão  

B. Aliança entre Abimeleque e Abraão   
1. Abimeleque e Ficol procuram Abraão, mostrando respeito e reconhecimento 

da bênção de Deus sobre Abraão 

2. O juramento que Abimeleque quer de Abraão como resposta ao amor de 
aliança (chesed) demonstrado por Abimeleque 

3. Aliança requer franqueza: Abraão reclama do poço que os servos de 
Abimeleque roubaram dele 

4. Abimeleque protesta que não é culpado, que não sabia de nada 

5. Uma aliança é feita, com entrega de animais a Abimeleque por Abraão 

6. Os sete cordeiros para documentar que Abraão é dono do poço  

7. Juramento feito pelos dois   



 
 

C. O significado de Berseba na peregrinação de Abraão 

1. Aliança com juramento, primeiro com os homens, depois com Deus. Os 
princípios que Deus quer desenvolver no nosso relacionamento com ele 
devem ser praticados com as pessoas à nossa volta – e não só com aqueles 
que pertencem ao povo de Deus 

2. Respeito e reconhecimento por parte do rei mais importante da região: Deus 
estava com Abraão 

3. Depois de andar por toda a terra, ele não possuía nada e dependia da boa 
vontade do povo da terra 

4. Um lugar mais desértico, dependia de poços para dar água aos rebanhos; 
Abraão teve que furar os próprios poços e isso causava inveja e contenda 

5. Não era tempo de travar guerra, era um tempo de viver em paz. É Deus quem 
determina se os povos devem ser expulsos. Naquele momento, era o tempo 
de alianças, de conviver em paz, de não exigir nada. Só Deus sabe quando é 
momento de tomar posse.   


