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Lição 9 - Sábado, 4 de março de 2017 

O Salvador de Abraão 

“Abraão, vosso pai, exultou por ver o Meu dia; viu-o, e alegrou-se” João 8:56 

Através do tipo e promessa, Deus “anunciou primeiro o evangelho a Abraão”(Gálatas 3:8). E 
a fé do patriarca foi firmada sobre o Redentor por vir. —Patriarcas e profetas, p. 154. 

Estudo adicional:O Desejado de Todas as Nações,pp. 752-760 (Cap. 78: “O calvário”), 785-

787 (Cap. 81: “O Senhor ressuscitou”). 

Domingo, 26 de fevereiro 

1. FIGURA DE CRISTO 

A. Quem Isaque prefigurava? Gênesis 22:7-9; Hebreus 11:17-19. 

Gênesis 22:7-9 7Isaque disse a seu pai Abraão: "Meu pai! " "Sim, meu filho", respondeu 

Abraão. Isaque perguntou: "As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o 
holocausto? " 8Respondeu Abraão: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, 

meu filho". E os dois continuaram a caminhar juntos. 9Quando chegaram ao lugar que Deus 
lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho 

Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. 

Hebreus 11:17-19 17Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como 
sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único 

filho, 18embora Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a sua descendência será 
considerada". 19Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos; e, 

figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. 

Isaque foi figura do Filho de Deus, o qual foi oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo. 
Deus queria gravar na mente de Abraão o evangelho da salvação para o ser humano. A fim 

de fazê-lo e tornar essa verdade real para ele, bem como provar-lhe a fé, pediu que matasse 
seu querido Isaque. Toda a dor e angústia suportadas por Abraão através daquela sombria e 

tremenda viagem tiveram o propósito de gravar-lhe profundamente no entendimento o plano 
da redenção para o homem caído. Foi-lhe feito compreender, pela própria experiência, quão 
inexprimível era a abnegação do infinito Deus em dar o próprio Filho para morrer a fim de 

redimir o ser humano da total perdição. — Testemunhos para a igreja, vol. 3, p. 369.  

B. Como Deus revelou a Abraão o dia de Cristo? Gênesis 22:13; João 1:29; Isaías 

53:7. 

Gênesis 22:13 Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. 
Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. 

João 1:29 No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam! É o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo! 

Isaías 53:7 Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como um cordeiro foi 
levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, 
ele não abriu a sua boca. 

A Abraão [...] foi mostrado que, ao dar Seu Filho unigênito para salvar os pecadores da ruína 
eterna, Deus estava realizando um sacrifício tão grande e maravilhoso que jamais o homem 

poderia realizar. — O Desejado de Todas as Nações, p. 469. 

Segunda-feira, 27 de fevereiro  

2. O SUPREMO SACRIFÍCIO 

A. Descreva como Deus procurou revelar a Abraão as profundezas do grande 
sacrifício em dar Seu Filho unigênito. Gênesis 22:11-12, 16; 1 João 4:9-10. 
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Gênesis 22:11-12, 16 11Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão! Abraão! " "Eis-
me aqui", respondeu ele. 12"Não toque no rapaz", disse o Anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei 

que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho." 16e disse: "Juro 
por mim mesmo", declara o Senhor, "que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o 
seu único filho, 

1 João 4:9-10 9Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho 
Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 10Nisto consiste o amor: não 

em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como 
propiciação pelos nossos pecados. 

Nosso Pai celeste entregou Seu amado Filho às agonias da crucifixão. Legiões de anjos 

testemunharam a humilhação e angústia de alma do Filho de Deus, mas não lhes foi 
permitido interporem-Se como no caso de Isaque. Nenhuma voz se ouviu a interromper o 

sacrifício. O querido Filho de Deus, o Redentor do mundo, foi insultado, escarnecido, 
ridicularizado e torturado, até que inclinou a cabeça na morte. Que prova maior nos pode dar 
o Infinito de Seu divino amor e piedade? —Para conhecê-lO, p. 20. 

A agonia que [Abraão] experimentou durante os tenebrosos dias daquela terrível prova foi 
permitida para que ele compreendesse, a partir de sua própria experiência, algo da grandeza 

do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. — Patriarcas e profetas, p. 
154. 

B. Explique como Jesus sabia, tal qual Isaque, que era Seu Pai que O estava 

oferecendo em sacrifício pelo mundo inteiro. Gênesis 22:10; Mateus 26:38-39; 
Filipenses 2:8. 

Gênesis 22:10 Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. 

Mateus 26:38-39 38Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa 

tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo". 39Indo um pouco mais adiante, prostrou-se 
com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice; contudo, 
não seja como eu quero, mas sim como tu queres". 

Filipenses 2:8 E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi 
obediente até à morte, e morte de cruz! 

Jesus deixou Seu lar no Céu e veio a este mundo escuro, alcançando as profundezas da 
miséria humana, para que pudesse salvar os que estão prestes a perecer. — The Bible Echo, 
1o de janeiro de 1893. 

C. Qual foi a maior dor que Jesus sentiu durante Seu supremo sacrifício? Salmos 
69:18-21; Isaías 53:4, 10, 12. 

Salmos 69:18-21 18Aproxima-te e resgata-me; livra-me por causa dos meus inimigos. 
19Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha; conheces todos os meus 
adversários. 20A zombaria partiu-me o coração; estou em desespero! Supliquei por socorro, 

nada recebi, por consoladores, e a ninguém encontrei. 21Puseram fel na minha comida e 
para matar-me a sede deram-me vinagre. 

Isaías 53:4; 10; 12 4Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e 
afligido. 10Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor 

faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a 
vontade do Senhor prosperará em sua mão. 12Por isso eu lhe darei uma porção entre os 

grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até à 
morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e 
intercedeu pelos transgressores. 

Foi a angústia da separação do favor do Pai que tornou tão agudos os sofrimentos de Cristo. 
[...] Sua terrível angústia, causada pelo pensamento de que nessa hora de necessidade Deus 

O abandonara, retrata a angústia que o pecador sentirá quando, demasiado tarde, 
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reconhecer que o Espírito de Deus lhe é retirado. — Mente, caráter e personalidade, vol. 2, 
pp. 464 e 465. 

Terça-feira, 28 de fevereiro 

3. ABANDONADO POR CAUSA DO PECADO 

A. Por que Cristo foi abandonado e Isaque não? Gênesis 22:12; Mateus 27:42-43, 

46; João 3:17; 12:27; 2 Coríntios 5:21. 

Gênesis 22:12 "Não toque no rapaz", disse o Anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que você 

teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. " 

Mateus 27:42-43, 46 42dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo! 
E é o rei de Israel! Desça agora da cruz, e creremos nele. 43Ele confiou em Deus. Que Deus o 

salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: ‘Sou o Filho de Deus! ’ " 46Por volta das três 
horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eloí, Eloí, lamá sabactâni? " que significa: "Meu 

Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? " 

João 3:17Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para 
que este fosse salvo por meio dele. 

João 12:27"Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? 
Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora. 

2 Coríntios 5:21 Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele 
nos tornássemos justiça de Deus. 

Os anjos do Céu simpatizavam com seu amado Comandante. Alegremente teriam deixado 

suas fileiras e descido em Seu auxílio. Mas este não era o plano de Deus. — Olhando para o 
Alto, p. 223. 

Voluntariamente nosso divino Substituto desnudou Sua alma para a espada da justiça, para 
que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. — Mensagens escolhidas, vol. 1, 

p. 322. 

B. Explique o significado de os servos de Abraão terem ficado para trás e apenas o 
pai e o filho terem ido juntos até o altar. Gênesis 22:3-5, 8; João 16:32. 

Gênesis 22:3-5, 8 3Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. 
Levou consigo dois de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o 

holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. 4No terceiro dia de 
viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 5Disse ele a seus servos: "Fiquem aqui com o 
jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos". 

8Respondeu Abraão: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho". E 
os dois continuaram a caminhar juntos. 

João 16:32 Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para 
a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas, eu não estou sozinho, pois meu Pai está 
comigo. 

Com assombro os anjos presenciaram a desesperada agonia do Salvador. As hostes do Céu 
velaram1 o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para 

com seu insultado e moribundo Autor. O Sol recusou contemplar a espantosa cena. Seus 
raios plenos, brilhantes, iluminavam a Terra ao meio-dia, quando, de súbito, pareceu apagar-
se. Completa escuridão, qual um sudário, envolveu a cruz. [...] 

A presença de Deus ocultava-Se naquela densa escuridão. [...] O Pai estava com o Filho. Sua 
presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse Sua glória irrompido2 da nuvem, todo 

                                           
1
Velaram: Cobriram, esconderam. 

2
Irrompido: Irradiado, raiado de modo súbito. 
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espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser 
confortado com a presença do Pai. —O Desejado de Todas as Nações. pp. 753 e 754. 

C. Como sabemos que Cristo foi desamparado, mas não esquecido? Isaías 54:7-8; 
Atos 2:22-24, 27; 1 Coríntios 15:55-57. 

Isaías 54:7-8 7"Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a 

trarei de volta. 8Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, 
mas com bondade eterna terei compaixão de você", diz o Senhor, o seu Redentor. 

Atos dos Apóstolos 2:22-24, 27 22"Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi 
aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez 
entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. 23Este homem lhes foi 

entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de 
homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. 24Mas Deus o ressuscitou dos mortos, 

rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. 27porque tu não 
me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu Santo sofra decomposição. 

1 Coríntios 15:55-57 55"Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu 

aguilhão? " 56O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57Mas graças a 
Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Jesus foi colocado no túmulo. Adentrou3 a escuridão da sepultura e provou a morte em favor 
de todos os homens. Mas não permaneceu muito tempo sob o poder do inimigo. Um 
poderoso anjo veio do Céu e rolou a pedra do sepulcro. [...] Cristo saiu do túmulo como 

triunfante vencedor e libertou da sepultura uma multidão de cativos. — The Signs of the 
Times, 25 de novembro de 1889. 

Quarta-feira, 1º de março  

4. UM SALVADOR RESSURRETO 

A.Como sabemos que Abraão acreditava no poder da ressurreição? Gênesis 22:5; 
Hebreus 11:19. 

Gênesis 22:5 Disse ele a seus servos: "Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz 

vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos". 

Hebreus 11:19 Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos; e, 

figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. 

Esse filho [Isaque] fora dado inesperadamente; e não tinha Aquele que conferira a preciosa 
dádiva o direito de reclamar o que era Seu? Então a fé repetiu a promessa:“Em Isaque será 

chamada a tua semente” (Gênesis 21:12) — semente numerosa como os grãos de areia na 
praia. Isaque fora filho de um milagre, e não poderia a força que lhe dera a vida restaurá-la? 

Olhando para além daquilo que era visível, Abraão apreendeu a palavra divina, considerando 
“que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar” (Hebreus 11:19). — Patriarcas e 
profetas, p. 151. 

B. Explique o que a morte e a ressurreição de Cristo significam para a humanidade. 
Hebreus 2:14-15; 2 Timóteo 1:10; Romanos 6:5. 

Hebreus 2:14-15 14Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele 
também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que 
tem o poder da morte, isto é, o diabo, 15e libertasse aqueles que durante toda a vida 

estiveram escravizados pelo medo da morte. 

2 Timóteo 1:10 sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. 

Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. 

                                           
3
Adentrou: Penetrou, invadiu. 
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Romanos 6:5  Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente 
o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 

Satanás não pode reter os mortos em seu poder quando o Filho de Deus lhes ordena que 
vivam. Não pode manter em morte espiritual uma alma que, com fé, recebe a poderosa 
palavra de Cristo. Deus está dizendo a todos quantos se acham mortos em 

pecado:“Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos”(Efésios 5:14). Essa palavra 
é vida eterna. — O Desejado de Todas as Nações, p. 320. 

C. Quão importante para o crente é a vitória de Cristo sobre a morte? 1 Coríntios 
15:12-19; 1 Pedro 1:3; João 11:25-26. 

1 Coríntios 15:12-19 12Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os 

mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? 13Se 
não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou; 14e, se Cristo não 

ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 15Mais que 
isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que 
ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também 

não ressuscitou a Cristo. 16Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo 
ressuscitou. 17E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em 

seus pecados. 18Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19Se é 
somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os 
mais dignos de compaixão. 

1 Pedro 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande 
misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, 

João 11:25-26 25Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, 

ainda que morra, viverá; 26e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê 
nisso? " 

Os cativos trazidos da sepultura no momento da ressurreição de Jesus eram Seu troféu, como 

de um Príncipe conquistador. Assim, Ele atestou4 Sua vitória sobre a morte e a sepultura; 
assim, deu Ele a promessa e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. —The SDA 

Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1109. 

Ele unicamente [...] é capaz [...] de libertar Seus santos da tumba e revesti-los com a 
imortalidade, dando-lhes a vitória eterna sobre a morte e a sepultura; é capaz agora de 

guardar todas as almas entregues a Seus cuidados e livrá-las de suas perplexidades. — 
Manuscript Releases, vol. 21, p. 273. 

Quinta-feira, 2 de março 

5. ALEGRIA DA SALVAÇÃO 

A. Como Abraão se sentiu quando Deus revelou Cristo como Salvador sobre o 

pecado e a morte? João 8:56. Por que os cristãos deveriam ser as pessoas mais 
alegres do mundo? Filipenses 4:4; Atos 2:25-27; 1 Tessalonicenses 5:16. 

João 8:56 Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia; ele o viu e alegrou-
se". 

Filipenses 4:4 Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! 

Atos 2:25-27 25A respeito dele, disse Davi: ‘Eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque 
ele está à minha direita, não serei abalado. 26Por isso o meu coração está alegre e a minha 

língua exulta; o meu corpo também repousará em esperança, 27porque tu não me 
abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu Santo sofra decomposição. 

1 Tessalonicenses 5:16 Alegrem-se sempre. 

                                           
4
Atestou: Afirmou, provou de modo oficial. 
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Quando nas circunstâncias mais desanimadoras, que teriam tido influência deprimente sobre 
cristãos a meio caminho, [Paulo] manteve-se com coração firme, cheio de coragem, 

esperança e alegria, exclamando:“Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-
vos” (Filipenses 4:4). A mesma esperança e alegria é vista quando ele estava no convés do 
navio em meio a forte tempestade, que destroçava a embarcação. Ele dá ordens ao 

comandante e preserva a vida de todos a bordo. Apesar de prisioneiro, ele é realmente o 
mestre do navio, o homem mais livre e mais feliz a bordo. —Minha consagração hoje, p. 334. 

B. Por que cantar e louvar ao Senhor é uma parte essencial da nossa fé? Salmos 
98:1-6; 95:1-8; Apocalipse 15:2-4. 

Salmos 98:1-6 1Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas; a sua 

mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória! 2O Senhor anunciou a sua vitória e 
revelou a sua justiça às nações. 3Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para 

com a casa de Israel; todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. 4Aclamem o 
Senhor todos os habitantes da terra! Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música! 
5Ofereçam música ao Senhor com a harpa, com a harpa e ao som de canções, 6com cornetas 

e ao som da trombeta; exultem diante do Senhor, o Rei! 

Salmos 95:1-8 1Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da nossa 

salvação. 2Vamos à presença dele com ações de graças; vamos aclamá-lo com cânticos de 
louvor. 3Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. 4Nas suas 
mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. 5Dele também é o 

mar, pois ele o fez; as suas mãos formaram a terra seca. 6Venham! Adoremos prostrados e 
ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador; 7pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo 

do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, 8não 
endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, 

Apocalipse 15:2-4 2Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, de pé, 
junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles 
seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, 3e cantavam o cântico de Moisés, 

servo de Deus, e o cântico do Cordeiro: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor 
Deus todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. 4Quem 

não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas 
as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram 
manifestos". 

Quando o povo [de Israel] viajava através do deserto, muitas lições preciosas foram fixadas 
em suas mentes por meio da música. [...] 

Assim, seus pensamentos foram elevados dos problemas e dificuldades do caminho, o espírito 
turbulento e inquieto foi acalmado, os princípios da verdade foram fixados na memória, e a fé 
foi fortalecida. — Educação, p. 39. 

Se nos ocupássemos mais em louvar a Deus agora, a esperança, a coragem e a fé 
aumentariam consideravelmente. — Profetas e reis, p. 202. 

Sexta-feira, 3 de março 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Em que situações Isaque foi um tipo de Cristo? 

2. Como a experiência de Abraão revela as profundezas do sacrifício de Deus? 

3. Explique por que Cristo tinha de experimentar a sensação de ter sido 

abandonado. 

4. O que a ressurreição significa para o cristão? 

5. Qual é a melhor cura para a depressão? 


