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XLVII. Último Grande Encargo de Abraão 

A. O encargo de Abraão por seu filho  
1. Abraão já tinha completado sua carreira, estava idoso, cheio de bênçãos 

2. Uma missão muito séria para o servo mais antigo e confiável 

3. A dúvida do servo: se a moça não quiser voltar com ele?  

4. Resposta: em hipótese alguma, Isaque deve voltar para a terra de Abraão  

5. As duas condições determinadas por Abraão e como fazem parte de um 
chamado de peregrino    

B. A estratégia do servo para encontrar a moça certa  
1. A oração do servo: confiando no amor leal e fidelidade de Deus para Abraão  

2. Pedindo um sinal difícil para ter mais certeza da escolha de Deus 

3. Rebeca é a primeira moça que aparece, enquanto ele ainda orava, e tirou 
água para todos os camelos 

4. Confirmando ainda mais a bênção de Deus sobre a missão, Rebeca oferece 
hospedagem e chama seu irmão Labão para buscá-lo  

5. A oração de gratidão e adoração do servo, reconhecendo a direção claro do 
Senhor na sua missão      

C. O servo precisa agora apresentar sua missão para a família de Rebeca  

1. Antes de aceitar hospitalidade ou de descansar, o servo precisa cuidar da 
sua missão 



 
 

2. Primeiro, um breve relato da bênção do Senhor sobre Abraão e do 
nascimento do filho Isaque  

3. Em seguida, um relato detalhado de tudo que transcorreu, desde o 
juramento que Abraão pediu até o sinal que o servo pediu para saber quem 
seria a pessoa escolhida por Deus 

4. A hora da decisão: a família de Rebeca vai concordar e agir com amor leal e 
fidelidade com a família do parente Abraão?  

5. Resposta afirmativa: eles não têm o que dizer, já que as evidências foram 
tão fortes  

D. A despedida 

1. A família pediu mais tempo antes de liberar Rebeca, mas o servo quer 
cumprir sua missão sem demora   

2. A decisão fica ao encargo de Rebeca que se dispõe a partir imediatamente 

3. A bênção dada sobre Rebeca, semelhante à bênção de Abraão   

E. O casamento 

1. O momento dramático do encontro pessoal  

2. O servo faz um relatório para Isaque (que agora é o seu senhor) 

3. Isaque aceita Rebeca como sua esposa, ama-a, e ela assume o lugar de Sara 
como matriarca da família 


