
www.crescermais.org 

Lição5 - Sábado, 4 de fevereiro de 2017 

Os verdadeiros filhos de Abraão 

“Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão” (Gálatas3:7). 

Todo aquele que se humilhar como uma criança, que receber e obedecer à palavra de Deus 
com a simplicidade de uma criança, estará entre os eleitos de Deus. —Nossa alta vocação, p. 
77. 

Estudo adicional:Nossa alta vocação, pp.75-79; Profetas e reis, pp. 367-372 (Cap. 31: 
“Esperança para os gentios”). 

Domingo, 29 de janeiro 

1. OS VERDADEIROS FILHOS DE ABRAÃO 

A. Quando a Bíblia menciona os verdadeiros filhos de Abraão como sendo os 

israelitas genuínos, a quem se refere? Romanos 9:6-8; Gálatas 3:7-9. 

Romanos 9:6-8 6Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Pois nem todos os 

descendentes de Israel são Israel. 7Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos 
a ser filhos de Abraão. Pelo contrário: "Por meio de Isaque a sua descendência será 
considerada". 8Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os 

filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. 

Gálatas 3:7-9 7Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de 

Abraão. 8Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as 
boas novas a Abraão: "Por meio de você todas as nações serão abençoadas". 9Assim, os que 
são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. 

A Isaías foi dado tornar bem claro a Judá a verdade de que entre o Israel de Deus deviam ser 
contados muitos que não eram descendentes de Abraão segundo a carne. Esse ensino não 

estava em harmonia com a teologia de seu século; não obstante, ele proclamou 
destemidamente as mensagens que Deus lhe dera, e levou esperança a muitos corações 
ansiosos de alcançar as bênçãos espirituais prometidas à semente de Abraão. — Profetas e 

reis, p. 367. 

B. Como podem os gentios, que não são filhos por descendência literal, ser 

considerados verdadeira semente de Abraão? Romanos 9:30; 4:11, 12, 16-17. 

Romanos 9:30 Que diremos, então? Os gentios, que não buscavam justiça, a obtiveram, 

uma justiça que vem da fé; 

Romanos 4:11, 12, 16-17 11Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da 
justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de 

todos os que crêem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada 
também a eles; 12e é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas 

também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela 
circuncisão.16Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja 
assim garantida a toda a descendência de Abraão; não apenas aos que estão sob o regime da 

lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. 17Como está 
escrito: "Eu o constituí pai de muitas nações". Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem 

creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se 
existissem. 

Todos os que por meio de Cristo se tornassem filhos da fé seriam contados como semente de 

Abraão; eram herdeiros das promessas do concerto; como Abraão, eram chamados a guardar 
e tornar conhecidos ao mundo a Lei de Deus e o evangelho de Seu Filho. — Patriarcas e 

profetas, p. 476. 

Segunda-feira, 30 de janeiro  

2. ADOTADOS COMO FILHOS DE ABRAÃO 
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A. Através da fé em Cristo como Semente prometida de Abraão, em que família 
somos adotados? Romanos 8:14-16; Gálatas 4:4-7. 

Romanos 8:14-16 14porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus. 15Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas 
receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". 16O 

próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 

Gálatas 4:4-7 4Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido 

de mulher, nascido debaixo da lei, 5a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que 
recebêssemos a adoção de filhos. 6E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu 
Filho aos seus corações, o qual clama: "Aba, Pai". 7Assim, você já não é mais escravo, mas 

filho; e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. 

Deus quer que todos os homens se salvem, pois amplas providências foram tomadas ao dar 

Seu Filho unigênito para pagar o resgate do homem. Os que perecem perecerão por haverem 
recusado ser adotados como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. O orgulho do homem 
impede-o de aceitar as providências da salvação. —Nossa alta vocação, p. 78.  

B. Como o sacrifício de Cristo pode tornar alguém um filho de Deus, mesmo um filho 
na fé, e a quem isso se aplica? Gálatas 3:27-29. 

Gálatas 3:27-29 27pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28Não 
há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo 
Jesus. 29E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a 

promessa. 

Os homens podem realizar grandes feitos aos olhos do mundo; suas conquistas podem ser 

muitas e de uma ordem elevada na óptica humana, mas todo talento, toda habilidade, toda 
capacidade do mundo falhará em transformar o caráter e tornar um filho degradado do 
pecado em filho de Deus, herdeiro dos céus. Os homens não têm poder para justificar a alma 

e santificar o coração. [...] O maior dom do Céu, o Unigênito do Pai, cheio de graça e de 
verdade, é o único capaz de resgatar os perdidos. [...] O sacrifício de Cristo na cruz do 

Calvário é uma realidade que supera todo o poder opressivo do pecado; e quando o senso do 
pecado pesa sobre o coração do pecador, e o fardo parece insuportável, Jesus o convida a 
olhar para Ele e viver. — The Signs of the Times, 2 de maio de 1892. 

C. Explique por que os filhos de Abraão provêm de todas as tribos e nações, em vez 
de serem só de Israel. Apocalipse 7:9-10; Gênesis 17:4-6; Atos 10:34-35. 

Apocalipse 7:9-10 9Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que 
ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e 
do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. 10E clamavam em alta voz: "A 

salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro". 

Gênesis 17:4-6 4"De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de 

muitas nações. 5Não será mais chamado Abrão; seu nome será Abraão, porque eu o constituí 
pai de muitas nações. 6Eu o tornarei extremamente prolífero; de você farei nações e de você 

procederão reis. 

Atos 10:34-35 34Então Pedro começou a falar: "Agora percebo verdadeiramente que Deus 
não trata as pessoas com parcialidade, 35mas de todas as nações aceita todo aquele que o 

teme e faz o que é justo. 

Cristo não fazia distinção de nacionalidade, classe social nem credo. Os escribas e fariseus 

queriam monopolizar todos os dons do Céu em favor da sua localidade e nação, com exclusão 
do restante da família no mundo inteiro. Cristo, porém, veio para derrubar todo muro de 
separação. Veio para mostrar que o dom da Sua misericórdia e amor, como o ar, a luz e a 

chuva que refrigera o solo, não reconhece limites. — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 
190. 

Terça-feira, 31 de janeiro 

3. OS FALSOS FILHOS DE ABRAÃO 
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A. Por que a maioria dos descendentes literais de Abraão não se qualificava como 
verdadeiros israelitas, aos olhos de Deus? Romanos 10:1-4. 

Romanos 10:1-4 1Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos 
israelitas é que eles sejam salvos. 2Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas 
o seu zelo não se baseia no conhecimento. 3Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus 

e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. 4Porque o fim 
da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. 

[...] os judeus, por seus pecados, estavamseparando-se de Deus. Eram incapazes de 
discernir o profundo significado espiritual do seu sistema de sacrifícios. Em sua justiça própria 
confiaram em suas próprias obras, nos sacrifícios e ordenanças em si, em vez de descansar 

nos méritos dAquele a quem todas essas coisas apontavam. Assim, “procurando estabelecer 
a sua própria justiça” (Romanos 10:3), edificaram-se sobre um formalismo autossuficiente. 

Faltando-lhes o Espírito e a graça de Deus, procuraram preencher a ausência mediante 
rigorosa observância das cerimônias e ritos religiosos. Não contentes com as ordenanças que 
o próprio Deus havia designado, obstruíram os mandamentos divinos com incontáveis 

exigências por si mesmos tramadas. Quanto mais se distanciavam de Deus, mais rigorosos 
eram na observância dessas formas. — Profetas e reis, pp. 708 e 709.  

B. Qual é a única maneira pela qual podemos ser justificados diante de Deus? 
Gálatas 3:11-12; 2:16. Que mudança será evidente na vida daqueles que foram 
justificados pela fé? 

Gálatas 3:11-12 11É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois "o 
justo viverá pela fé". 12A lei não é baseada na fé; pelo contrário, "quem praticar estas coisas, 

por elas viverá". 

Gálatas 2:16 sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em 
Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em 

Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 

A justificação é inteiramente de graça, e não adquirida por quaisquer obras que o homem 

caído possa fazer. —Fé e obras, p. 20. 

O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação; mas tanto o nosso título ao Céu, 
como nossa idoneidade1 para ele, encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode 

fazer para a restauração do homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido 
de toda presunção, não se entrega à guia divina. Pode então receber o dom que Deus está à 

espera de conceder. —O Desejado de Todas as Nações, p. 300. 

Aquele que se esforça para alcançar o Céu por suas próprias obras em observar a Lei está 
tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente 

legal2, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da 
antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma 

vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito 
Santo. — Ibidem, p. 172. 

Quarta-feira, 1° de fevereiro  

4. SERVOS DE ABRAÃO 

A. Os que não abraçam a fé de Abraão em Cristo como o Descendente prometido são 

considerados servos, em vez de filhos ou filhas. O que acontecerá com eles? Gênesis 
16:3-6; Gálatas 4:30-31. 

Gênesis 16:3-6 3Quando isso aconteceu já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em 
Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Hagar a Abrão. 
4Ele possuiu Hagar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo 

                                           
1
Idoneidade: Qualidade de quem é idôneo; que tem condições para desempenhar certos cargos e funções; aptidão, capacidade, 

competência. 
2
Legal: No sentido de estar de acordo com a Lei. Não confundir com “legal”: (uso coloquial) empregado para “pessoa legal”, 

pessoa boa, “bacana”. 



www.crescermais.org 

para a sua senhora. 5Então Sarai disse a Abrão: "Caia sobre você a afronta que venho 
sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, 

despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você". 6Respondeu Abrão a Sarai: "Sua 
serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor". Então Sarai tanto maltratou 
Hagar que esta acabou fugindo. 

Gálatas 4:30-31 30Mas o que diz a Escritura? "Mande embora a escrava e o seu filho, 
porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre". 31Portanto, irmãos, não 

somos filhos da escrava, mas da livre. 

Noé e sua casa estavam dentro da arca; “e o Senhor os fechou por fora”. [...] A porta 
maciça, que era impossível àqueles que dentro estavam fechar, girou vagarosamente ao seu 

lugar por meio de mãos invisíveis. Noé ficou encerrado, e os que rejeitaram a misericórdia de 
Deus, excluídos. O selo do Céu estava naquela porta; Deus a havia fechado, e somente Deus 

a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar Sua intercessão pelo homem culpado, antes 
de Sua vinda nas nuvens do céu, a porta da misericórdia se fechará. A graça divina não mais 
restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a 

misericórdia. — Patriarcas e profetas, p. 98.  

B. A quem e a que essas pessoas realmente servem? João 8:31-35, 39-44. 

João 8:31-35; 39-44 31Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vocês 
permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32E 
conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". 33Eles lhe responderam: "Somos 

descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que 
seremos livres? " 34Jesus respondeu: "Digo-lhes a verdade: Todo aquele que vive pecando é 

escravo do pecado. 35O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a 
ela para sempre. 39"Abraão é o nosso pai", responderam eles. Disse Jesus: "Se vocês fossem 
filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. 40Mas vocês estão procurando matar-me, 

sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus; Abraão não agiu assim. 41Vocês estão 
fazendo as obras do pai de vocês". Protestaram eles: "Nós não somos filhos ilegítimos. O 

único Pai que temos é Deus". 42Disse-lhes Jesus: "Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me 
amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me 
enviou. 43Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir 

o que eu digo. 44"Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. 
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. 

Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 

“A quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem 
obedeceis” (Romanos 6:16). Se condescendemos com a ira, a luxúria, a avareza, o ódio, o 

egoísmo, ou qualquer outro pecado, tornamo-nos servos do pecado. “Ninguém pode servir a 
dois senhores” (Mateus 6:24). Se servimosao pecado, não podemos servir a Cristo. — The 

Review and Herald, 15 de novembro de 1887. 

C. Por que os que rejeitam a Cristo nunca poderão entrar na terra de Canaã, 

prometida a Abraão e à sua descendência? Hebreus 3:17-19; Atos 4:10-12; Gálatas 
3:9. 

Hebreus 3:17-19 17Contra quem Deus esteve irado durante quarenta anos? Não foi contra 

aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18E a quem jurou que nunca 
haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? 19Vemos, 

assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. 

Atos 4:10-12 10saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos 

mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. 11Este Jesus é ‘a pedra que vocês, 
construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular’. 12Não há salvação em nenhum 

outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos 
ser salvos". 

Gálatas 3:9 Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. 
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Por quarenta anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da 
terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã 

celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a 
incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de 
Deus que nos têm detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. —Evangelismo, p. 

696. 

Quinta-feira, 2 de fevereiro 

5. UMA ADVERTÊNCIA PARA A IGREJA 

A. Que advertência foi dada à igreja na Galácia, e por quê? Gálatas 3:1-6; 4:7-11. 

Gálatas 3:1-6 1Ó gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que 

Jesus Cristo foi exposto como crucificado? 2Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela 
prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? 3Será que 

vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar 
pelo esforço próprio? 4Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil! 5Aquele 
que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da 

lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? 6Considerem o exemplo de Abraão: "Ele creu 
em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". 

Gálatas 4:7-11 7Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus 
também o tornou herdeiro. 8Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos 
daqueles que, por natureza, não são deuses. 9Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, 

sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios 
elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? 10Vocês 

estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos! 11Temo que os meus 
esforços por vocês tenham sido inúteis. 

A redenção para nós alcançada por nosso Senhor na cruz do Calvário deve trazer-nos à 

obediência à Lei de Deus, tornando-nos possível, através da Sua justiça imputada, guardar 
esta Lei. [...] 

Nada há tão ofensivo a Deus quanto o pecado. Em vez de tornar nula a Lei de Deus por 
continuar em pecado, toda pessoa verdadeiramente convertida estará andando no caminho 
da humilde obediência a todos os mandamentos divinos. Pesquisarão as Escrituras para que 

possam conhecer a verdade. Quem enganou o impenitente, o transgressor, para que o 
pecado seja escolhido em vez da obediência? É o poder de Satanás que veio a Adão e Eva no 

Éden, o poder enganador e ilusório do anjo caído. —Olhando para o alto, p. 209.  

B. Como as lutas de Abraão com sua própria fé permanecem como lição para nós? 
Gênesis 15:3-6; 17:17-18; Hebreus 4:1-2. Por outro lado, o que a verdadeira fé dá? 

1 João 5:4-5. 

Gênesis 15:3-6 3E acrescentou: "Tu não me deste filho algum! Um servo da minha casa 

será o meu herdeiro! " 4Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: "Seu herdeiro não será 
esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro". 5Levando-o para fora da tenda, 

disse-lhe: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las". E prosseguiu: 
"Assim será a sua descendência". 6Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como 
justiça. 

Gênesis 17:17-18 17Abraão prostrou-se, rosto em terra; riu-se e disse a si mesmo: "Poderá 
um homem de cem anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? " 

18E Abraão disse a Deus: "Permite que Ismael seja o meu herdeiro! " 

Hebreus 4:1-2 1Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, 
temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. 2Pois as boas novas foram pregadas 

também a nós, tanto quanto a eles; mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, 
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. 
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1 João 5:4-5 4O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé. 5Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o 

Filho de Deus. 

A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. [...] Deus é capaz, e está desejoso de 
outorgar a Seus servos toda a força de que eles necessitam, e a sabedoria que suas várias 

necessidades exigirem. Ele fará mais do que cumprir a mais alta expectativa dos que nEle 
põem a confiança. — A fé pela qual eu vivo, p. 126. 

Sexta-feira, 3 de fevereiro 

PARA VOCÊ REFELETIR 

1. Qual a importância da fé para o cristão? 

2. Por que um cristão pode chamar a Deus de seu Pai? 

3. Como podemos evitar receber a maldição de Deus? 

4. Qual é a diferença entre ser um filho e um servo de Abraão? 

5. Como podemos ser encantados pelo diabo e corromper nossa fé? 


