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XLIV. Abraão Chega ao Estágio Máximo de Amizade com Deus 

A. O último estágio é uma prova 
1. Para que serve uma prova?  

2.  Uma prova extremamente difícil – mas Abraão tinha sido preparado 

B. Uma das histórias mais comoventes da Bíblia  
1. Deus chama, Abraão responde; Abraão conhece a voz e está acostumado a 

obedecer 

2. A ordem é clara e exige a entrega máxima; só o local será revelado depois 

3. A obediência é imediata 

4. No terceiro dia, Abraão reconhece de longe o lugar que Deus indicou; 
começa uma etapa final a pé e somente com Isaque 

5. Um diálogo muito comovente entre pai e filho; Abraão expressa confiança 
de que Deus proverá o cordeiro que está faltando  

6. O momento dramático: altar levantado, lenha arrumada – filho amarrado, 
faca na mão erguida  

7. O Anjo do Senhor brada do céu para impedir a finalização do ato 

8. Abraão foi aprovado na prova por temer a Deus e não reter o melhor que ele 
tinha   



 
 

9. O carneiro providencial é visto e toma o lugar de Isaque no altar 

10. O monte do Senhor é o lugar da provisão de Deus    

C. Aspectos da prova final de Abraão 

1. Sair pela ordem de Deus, crendo que ele mostraria o caminho e o destino 

2. Confiança completa e inquestionável em Deus, em suas ordens, na 
infalibilidade de suas promessas 

3. O significado mais profundo do altar 

4. Apego maior a Deus do que a qualquer dádiva proveniente de suas mãos  

5. A entrega máxima ao Deus de aliança sem medir consequências ou exigir 
garantias   

D. Significado da entrega de Abraão  

1. Exemplificar a entrega máxima de Deus Pai que deu seu único filho  

2. Aprovação por Deus: o alvo final para todos os filhos  

3. Completar o DNA da semente que seria transmitida a toda a nação, a todos 
os filhos da fé   

4. Doação total resulta em abundância de vida, em bênçãos sem medida; quem 
perder a própria vida é quem vai de fato ganhar a vida eterna   


