Lição 7 para 14 de maio de 2022

Depois de um tempo de peregrinação por
Canaã, Deus decidiu concretizar sua aliança com
Abraão através de várias visões.
Abraão creu, Sara se impacientou. Finalmente, o
próprio Deus apareceu para esclarecer as coisas.

Como culminação, enquanto fala face a face
com o Senhor do Universo, Abraão esquece-se
de si mesmo, e intercede pelos possíveis justos
de Sodoma.

“E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça.”

Quando Abrão encontra Deus novamente,
expressa suas dúvidas sobre a semente prometida
(Gen. 15:2). Deus lhe assegura que um filho seu
herdaria. E Abrão creu (Rom. 4:20-22).

O pacto está então confirmado. (Gn. 15:9-18).
Se sacrificam
animais (v. 9-10)

Cristo morre por
nossos pecados

Pássaros espreitam
(v.11)

Israel escravizado
(v. 13)

Uma tocha de
fogo (v. 17)

Se dão os limites da
terra prometida (v. 18)

Deus promete cumprir
suas promessas

Retorno ao
Éden

(Gênesis 15:6)

Após 10 anos de espera, Sarai perde a esperança de ser
a mãe da semente, e propõe uma solução: uma mãe de
aluguel. A razão ganha da fé, ou não?
Como Eva, Sarai hesita, e age contra a vontade divina.
Como Adão, Abrão ouve a voz de sua esposa, e
compartilha seu erro.
Ainda hoje, o povo de Canaã continua
a sofrer as consequências deste erro.
Mas Deus mostra seu amor mesmo
nas escolhas erradas, prometendo
proteção e vida a Hagar e Ismael. (Gn.
16:10-12).

“E circuncidareis a carne do vosso prepúcio; e isto será
por sinal da aliança entre mim e vós.” (Gênesis 17:11)

Por mais de 10 anos, Deus esteve em silêncio. Finalmente,
decide qualificar as condições do pacto. E ele começa
falando sobre um sinal.

Moisés, Jeremias e Paulo viram neste sinal mais do que um
mero ato físico. (Dt. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; Rom. 2:28-29).
O pacto vai além da prole física de Abraão, refere-se ao
trabalho da semente messiânica, sacrifício de Jesus que
garante a vida eterna àqueles que a aceitam pela fé.
Essa promessa se reflete na mudança de nome:

Abrão
[“pai exaltado”]
Sarai
[“minha princesa”]

Abraão
[“pai de muitos”]
Sara
[“princesa” de todos]

Com a ideia de ter um filho de Sara, Abraão ficou intrigado. 90 anos é
muitos anos para uma mulher ter filhos! Abraão ri (Gn. 17:17).

Deus decide discutir pessoalmente o assunto com eles. Para fazer isso,
ele assume a forma humana e, acompanhado por dois anjos, aparece
diante de Abraão. (Gn. 18:1-2).
Abraão, dando-nos um exemplo de hospitalidade,
corre para atender às necessidades dos
caminhantes (Heb. 13:2).
Durante a conversa, Sara ouve a promessa diretamente de Deus.
Sarah também ri (Gen. 18:12).
Diante da garantia da resposta divina, Sara acredita (Heb. 11:11).
Finalmente, Deus também ri com o filho da fé (Isaac significa "ele ri").

“Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio; que o justo seja como o
ímpio, longe de ti. Não faria justiça o Juiz de toda a terra?” (Gênesis 18:25)

Enquanto os anjos vão para Sodoma, Deus fica falando com
Abraão (Gen. 18:22). Abraão intercede por Sodoma, discutindo
sobre o número mínimo de pessoas justas necessárias para
que Deus perdoe a cidade. (Gn. 18:23-32).
50, 45, 40, 30, 20, 10…, aqui a negociação acabou. Dez é um
número que indica um mínimo. Por exemplo, com dez homens
você poderia abrir uma sinagoga, mas não com menos.
Apenas 4 foram salvos (e apenas 3 sobreviveram).
Nem metade dos dez justos foram encontrados.
Apenas Ló, sua esposa e duas filhas (2 Pedro 2:7-8).
A destruição de Sodoma é um símbolo da destruição
final dos ímpios (Judas 7).

E. G. W. (O grande conflito, pg. 615) – Tradução livre

“Há muitas vezes anjos na forma humana nas
assembleias dos justos, e eles também visitam os dos
ímpios, como fizeram em Sodoma para tomar nota de
suas ações e determinar se eles excederam os limites da
paciência de Deus. O Senhor tem prazer em
misericórdia; assim, por causa dos poucos que
realmente o servem, ele mitiga calamidades e prolonga
o estado de tranquilidade das multidões.”

“Fé consiste em confiar em Deus, acreditar que Ele
nos ama e sabe o que é melhor para o nosso bem.
Assim, em vez do nosso caminho, nos induz a
preferir o seu. Em vez de nossa ignorância, aceita
sua sabedoria; em vez de nossa fraqueza, sua força;
em vez de nosso pecado, Sua justiça. Nossa vida,
nós mesmos, já somos seus; fé reconhece seu
direito de posse, e aceita sua bênção”
E. G. W. (Obreiros evangélicos, pg. 273) – Tradução livre

