Lição 8 para 21 de maio de 2022

Passaram-se mais de 50 anos desde que Abraão deixou sua terra
para ir à terra prometida.
Já velho, sua fé tinha sido totalmente fundamentada. Ele poderia
descansar tranquilo, certo do cumprimento da promessa divina.
Nesse momento, Deus pede a Abraão que entregue o filho da
promessa. Depois, ele perde Sara, e está ciente de que nem tudo
acabou: Isaac ainda está solteiro e sem filhos. E, novamente, ele
agiu pela fé.
A prova da Fé.
O cumprimento da promessa.

A posse da terra.
Garantindo a semente.

Mais descendentes de Abraão.

“Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado”
(Hebreus 11:17)

Deus nunca pediu sacrifícios humanos (Jer. 7:31). Além disso,
sacrificar Isaac implicava contradizer a promessa: "em Isaac
você será chamado de prole" (Gen. 21:12). Abraão entendeu
mal o comando divino (Gn. 22:2)?

Ele conhecia a voz de Deus (Jn. 10:1-4). Ele
entendeu o que lhe pedia, e acreditava contra toda
a lógica, "pensando que Deus é poderoso para
ressuscitar mesmo dos mortos" (Hebreus 11:19).
Deus estava testando Abraão, ou seja, o submeteu a
um prova para saber o que estava em seu coração
(Deut. 8:2). E o resultado foi satisfatório: "Eu já sei
que você teme a Deus, porque você não me recusou
seu filho, seu único" (Gn. 22:12).

“E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro
para o holocausto, meu filho.” (Gênesis 22:8)

O holocausto era um tipo de sacrifício no
qual o animal seria inteiramente
consumido pelo fogo. (Êx. 29:18).
Na ausência do animal a ser sacrificado,
Abraão escapa de uma resposta direta,
indicando que Deus iria fornecê-lo.
Com certeza, Deus proveu a si mesmo um animal para o
holocausto. Aquele animal morreu "no lugar" de Isaac.
(Gen. 22:13). Assim Deus ratificou o cumprimento da
promessa (Gn. 22:18).
Deus fez provisões, Jesus, o Cordeiro que morreu em
nosso lugar para que vivamos por Ele.
(Jo. 1:36; Ro. 5:8; 6:8).

“Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão
pelos hititas como propriedade para sepultura.” (Gênesis 23:20 NVI)

Abraão tinha "cento e vinte anos" (EGW, PP 127)
quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaac. Portanto,
Isaac tinha 20 anos, e Sarah tinha 110.
Dezessete anos depois, Sara faleceu (Gen. 23:1). Ela é a única
mulher no Antigo Testamento de quem se menciona o número de
seus anos. E também a primeira a tomar posse física da terra
prometida.

Depois de uma negociação com Efrom, Abraão comprou o
primeiro pedaço de terra que ele poderia chamar de seu
na terra de Canaã. (Gn. 23:17-18).
Ali, em Hebron, na caverna de Macpela, Abraão enterrou
Sara. Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia e José também
seriam enterrados lá.

Abraão começou a fazer planos para conseguir uma esposa
para Isaac, e assim garantir sua descendência (Gn. 24:1-4).
Dois pontos se destacam especialmente nesses planos: a
oração [de Abraão, de Eliezer, de Isaac], e a garantia de que
Deus direcionará todo o processo.
Havia sinais inconfundíveis de que o Anjo estava dirigindo
Eliezer para tomar Rebeca para esposa de seu mestre Isaac.

Ainda assim, Deus não agiu sem o livre arbítrio de Rebeca.
(Gn. 24:8, 50-51, 57-59).

“E Abraão tomou outra mulher; e o seu nome era Quetura;”

(Gênesis 25:1)

Abraão viveu 175 anos (Gen. 25:7). Além de Isaac, ele teve um filho de
Hagar (Gen. 25:12), e mais seis filhos de Quetura. (Gn. 25:1-2).
Para os sete filhos de suas concubinas, Abraão os mandou embora, pois
apenas Isaac herdaria a terra de Canaã (Gn. 25:6).
Gênesis destaca com duas breves genealogias (Gen. 25:2-4,
12-18), como a promessa de que Abraão seria "pai de uma
multidão de povos" começou a ser cumprida.” (Gn. 17:4).

O Senhor permaneceu fiel às Suas promessas de
graça dadas ao seu fiel servo Abraão, cuja fé é
descrita nas Escrituras como um grande
exemplo de salvação pela fé.

“Deus deu ao Seu Filho para morrer em agonia e vergonha. Os
anjos que testemunharam a humilhação e angústia do Filho de
Deus não foram autorizados a intervir como no caso de Isaque.
Não havia voz gritando: "Chega!" O Rei da Glória deu sua vida
para salvar a raça caída. Que maior prova pode ser dada do
infinito amor e compaixão de Deus? "Aquele que não poupou
nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós,
como ele não pode também nos dar todas as coisas com ele?"
Romanos 8:32”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 132) – Tradução livre

