Lição 6 para 7 de maio de 2022

Abraão é chamado de "pai de todos os crentes".”
(Romanos 4:11).
A fé era, sem dúvida, a tônica de toda a sua vida.
Toda? Bem, talvez ele tenha tido alguma queda.
Afinal, não foi perfeito..
Vamos acompanhá-lo em seus primeiros passos,
desde sua partida de Caldéia até sua participação
na Guerra de Canaã. Vamos visitar os lugares onde
ele ergueu seus altares para adorar a Deus, e ver
como pouco a pouco, ele cresceu na fé e na
confiança.
Partindo para Canaã

Ur

Agradecendo a Deus
Resgatando Ló

Voltando para Canaã

Descendo para o Egito

“E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os
bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã; e saíram
para irem à terra de Canaã; e chegaram à terra de Canaã.” (Gênesis 12:5)

A ordem de deixar suas terras e ir para Canaã foi
acompanhado por uma promessa de bênção, honra e
proteção de Deus (Gen. 12:2-3). Além disso, Abraão
seria uma bênção para todos que o cercaram, e para
todas as nações [através de sua Semente]. (Gn. 22:18;
Gál. 3:16)].
O primeiro passo foi deixar a terra da Caldeia
[intimamente ligada à Babilônia (Gen. 15:7; Isa.
13:19a), e chegar a Canaã. (Gn. 12:5b).

Da mesma forma, nós também somos chamados a
abandonar as falsas doutrinas da "Babilônia", e
obedecer às ordens de Deus, abraçando a salvação
que Deus nos oferece. (Is. 48:20; Jer. 50:8; Ap. 18:2, 4).

“E havia fome naquela terra; e desceu Abrão ao Egito, para
peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra.” (Gênesis

12:10)

Chegando em Canaã, Abrão armou sua tenda entre Betel e Ai, e construiu
um altar para Deus lá (Gen. 12:8). Tudo estava indo perfeitamente! Mas
havia "fome na Terra". O que mudou em Abrão?

Andar pela fé
•Deixar Ur para ir a Canaã (Gn. 15:7)
•Confia em Deus (Gn. 12:4)
•É bênção (Gn. 12:2)

Andar sem fé
•Deixar Canaã para ir ao Egito (Gn. 12:10)
•Confia em si mesmo (Gn. 12:13)
•É maldição (Gn. 12:17)

Apesar de sua falta de fé, Deus
não abandonou Abrão. Embora
ele merecesse o castigo, Deus
lhe concedeu Sua Graça. Esta
mesma graça está disponível
para nós hoje.

“E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio
estivera a sua tenda, entre Betel e Ai;” (Gênesis 13:3)

Como vimos, Deus não abandonou Abrão. Ele pegou-o
pela mão, e acompanhou-o de volta ao ponto de partida.
Deu-lhe a oportunidade de recomeçar, com a lição
aprendida.
Ele não pensa mais em si mesmo, nem tem medo da
fome. Não importa qual parte da terra corresponda a ele,
ele sabe que Deus estará com ele. É por isso que, diante
do conflito, deixa Ló escolher primeiro. (Gn. 13:5-11).
Paradoxalmente, aquele que escolheu livremente tornouse um escravo (Gen. 14:11-12); mas Abrão vagava
livremente a terra prometida (Gn. 13:14-17).
Esta terra foi um presente de Deus, que Abrão, pela fé, se
apropriou. Deus promete, e Deus cumpre (2Co. 1:20).

“E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a
Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo.”
(Gênesis 14:16)

Depois de servir a Quedorlaomer e seus aliados por 12 anos, o rei de
Sodoma e seus aliados se rebelaram contra ele. (Gn. 14:1-4).
As grandes potências lutaram pela posse da terra. Mas Abrão
permaneceu neutro. Afinal, ele sabia que era o verdadeiro senhor
da terra. Deus tinha dado a ele.

Só quando soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado,
"buscando em primeiro lugar conselho divino, Abraão se preparou
para a guerra." (E.G.W. “Patriarcas y profetas”, pg. 114).
Com o apoio divino,
bastaram 318 homens
para resgatar Ló e
fazer o exército fugir
para Damasco. Deus
foi engrandecido.

AGRADECENDO A DEUS
Há um importante contraste entre o significado dos reis de
Sodoma e Gomorra [Bera = "na maldade";
Birsa = "iniquidade"], e o sacerdote do Deus Altíssimo
[Melquiizedek = "Rei da justiça" (Heb. 7:2)].
Melquisedeque é um tipo de Cristo
(Heb. 5:10; 7:3). Como ele, Jesus é o
"Rei da Paz" (Isa. 9:6). Em breve, Ele
virá para colocar a paz na terra, e
para receber aqueles que, confiando
em Deus, ganharam a vitória. (1Co.
15:57; 1Jn. 5:4; Ap. 15:2).
Abrão mostrou sua gratidão a Deus devolvendo o dízimo do que Ele
lhe havia dado. Pelo seu exemplo, ele era, sem dúvida, um
representante de Deus entre o povo de sua época.

E. G. W. (Nos lugares celestiales, 15 de abril) -

“Quando Deus pediu a Abraão para deixar sua terra e
seus amigos, ele poderia ter argumentado e
questionado o propósito de Deus. Mas ele mostrou
que tinha a confiança perfeita de que Deus o estava
levando; ele não se perguntou se ele iria para uma
terra fértil, agradável, ou se ele se sentiria confortável
lá. Ele saiu de acordo com o comando de Deus. Esta é
uma lição para cada um de nós. Quando o dever
parece nos levar contra nossas inclinações, devemos
ter fé em Deus.”

