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Lição 10 - Sábado, 11 de março de 2017 

A paciência de Abraão 

“Espera tu pelo Senhor; anima-te, e fortalece o teu coração; espera, pois, pelo Senhor” 

Salmos 27:14 

Quando estamos em perplexidade, mesmo antes de contarmos a Ele nossa angústia, [Deus] 

está tomando providências para nossa libertação. — Nossa alta vocação, p. 316. 

Estudo adicional:Caminho a Cristo, pp. 93-104 (Cap. 11: “O privilégio de falar com 

Deus”);Nossa alta vocação,pp. 315-319. 

Domingo, 5 de março 

1. OS DESEJOS DO CORAÇÃO 

A. Qual era o desejo do coração de Abraão? Gênesis 15:1-3. O que Deus promete 

àqueles que creem nEle? Salmos 37:4-5; Mateus 21:21-22. 

Gênesis 15:1-3 1Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: "Não tenha 

medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa! " 2Mas Abrão perguntou: 

"Ó Soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é 

Eliézer de Damasco? " 3E acrescentou: "Tu não me deste filho algum! Um servo da minha 

casa será o meu herdeiro! " 

Salmos 37:4-5 4Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. 

5Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá: 

Mateus 21:21-22 21Jesus respondeu: "Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não 

duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este 

monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e assim será feito. 22E tudo o que pedirem em 

oração, se crerem, vocês receberão". 

Cada promessa da Palavra de Deus se destina a nós. Em suas orações,apresente a 

empenhada palavra de Jeová, e pela fé reivindique Suas promessas. A palavra dEleé a 

garantia de que, se pedir com fé, você receberá todas as bênçãos espirituais. Continue 

pedindo, e receberá mais abundantemente além daquilo que já pediu ou pensou. Eduque-se 

em ter ilimitada confiança em Deus. Lance sobre Ele todas as suas preocupações. Espere 

pacientemente por Ele, e Ele o fará. — Nos lugares celestiais, p. 71.  

B. Quando oramos a Deus para cumprir o desejo do nosso coração, o que mais 

devemos sempre incluir em nosso pedido? Tiago 4:13-15; Mateus 26:39.  

Tiago 4:13-15 13Ouçam agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos para esta ou 

aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro". 14Vocês 

nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que 

aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 15Ao invés disso, deveriam dizer: "Se o 

Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo". 

Mateus 26:39 Indo 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". 

A atitude coerente é expor nossos desejos a nosso sábio Pai celeste e então, em perfeita 

segurança, tudo a Ele confiar. Sabemos que Deus nos ouve se pedimos em harmonia com a 

Sua vontade. Mas insistir em nossas petições sem um espírito submisso não é direito; nossas 
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orações devem tomar a forma, não de uma ordem, mas de uma intercessão.— A ciência do 

bom viver, p. 230.  

Segunda-feira, 6 de março 

2. DEMORANDO MAIS DO QUE O ESPERADO 

A. Explique como Deus respondeu à oração de Abraão logo que terminou sua 

petição? Gênesis 15:3-4. 

Gênesis 15:3-4 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". 

Como Abraão não tinha filho, a princípio imaginava que seu fiel servo, Eliezer, devia tornar-se 

seu filho por adoção, e seu herdeiro. Mas Deus informou a Abraão que seu servo não seria 

seu filho nem herdeiro, mas que ele [Abraão] realmente teria um filho. — Spiritual Gifts, vol. 

3, pp. 100 e 101. 

B. Embora Deus prometesse imediatamente a Abraão um filho, por que não revelou 

a data em que esse filho iria nascer? Atos 1:6-7; Provérbios 16:9; Salmo 34:8. 

Atos 1:6-7 6Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: "Senhor, é neste tempo que 

vais restaurar o reino a Israel? " 7Ele lhes respondeu: "Não lhes compete saber os tempos ou 

as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 

Provérbios 16:9 Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina 

os seus passos. 

Salmos 34:8  Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se 

refugia! 

O Senhor pretendia provar a firmeza da fé e confiança de Abraão nas promessas que lhe 

fizera. — Ibidem, p.101. 

Não precisamos esperar que tudo seja luz solar neste mundo. Nuvens e tempestades nos 

envolverão, e precisamos estar preparados para conservar os olhos voltados na direção em 

que vimos pela última vez a luz. Seus raios podem estar ocultos, mas ainda existem, ainda 

brilham para além das nuvens. Compete-nos esperar, vigiar, orar e crer. Apreciaremos mais 

a luz do Sol depois de as nuvens desaparecerem. Veremos a salvação de Deus se nEle 

confiarmos nas trevas tanto quanto na luz. —Nossa alta vocação, p. 318.  

C. Quando a oração não é respondida no tempo que esperamos, que risco corremos? 

1 Coríntios 10:9-10; Hebreus 3:12-14. Aonde isso nos levará? Gênesis 16:1-6. 

1 Coríntios 10:9-10 9Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram — e 

foram mortos por serpentes. 10E não se queixem, como alguns deles se queixaram — e 

foram mortos pelo anjo destruidor. 

Hebreus 3:12-14 12Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e 

incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 13Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos 

os dias, durante o tempo que se chama "hoje", de modo que nenhum de vocês seja 

endurecido pelo engano do pecado, 14pois passamos a ser participantes de Cristo, desde 

que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. 

Gênesis 16:1-6   1Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma 

serva egípcia, chamada Hagar, 2disse a Abrão: "Já que o Senhor me impediu de ter filhos, 



www.crescermais.org 

possua a minha serva; talvez eu possa formar família por meio dela". Abrão atendeu à 

proposta de Sarai. 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 

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. 

Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas1, devemos apegar-nos à promessa; 
pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de que mais 

carecemos2. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no 
sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar, e bom demais 
para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não temam, pois, confiar nEle, 

ainda que não vejam a resposta imediata às orações. Apoiem-se em Sua segura 
promessa:“Pedi, e dar-se-vos-á” (Mateus 7:7).— Caminho a Cristo, p. 96. 

Terça-feira, 7 de março 

3. GALARDOADOR DA FÉ 

A. Em que duas coisas Deus quer que creiamos?Hebreus 11:6. Como reagiu Abraão 

a princípio? Gênesis 15:4-6. 

Hebreus 11:6  Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer 

que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 

Gênesis 15:4-6 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. 

Não devemos apresentar nossas petições a Deus para provarmos se Ele irá cumprir Sua 

palavra, mas porque Ele a cumprirá; não para provar que Ele nos ama, mas porque Ele nos 

ama. — O Desejado de Todas as Nações, p. 126. 

B. Tendo Deus rejeitado Ismael como o descendente prometido, descreva como a 

passagem do tempo afetou a fé de Abraão e Sara no cumprimento da 

promessa?Gênesis 17:15-18; 18:9-12. 

Gênesis 17:15-18 15Disse também Deus a Abraão: "De agora em diante sua mulher já não 

se chamará Sarai; seu nome será Sara. 16Eu a abençoarei e também por meio dela darei a 

você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos". 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! " 

Gênesis 18:9-12 9"Onde está Sara, sua mulher? ", perguntaram. "Ali na tenda", respondeu 

ele. 10Então disse o Senhor: "Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um 

filho". Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. 11Abraão e Sara já eram velhos, de 

idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. 12Por isso riu consigo 

                                           
1
Indeferidas: Não liberadas, sem resposta. 

2
Carecemos: Precisamos. 
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mesma, quando pensou: "Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse 

prazer? " 

Quando Abraão tinha quase cem anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida, com 
a informação de que o futuroherdeiro seria filho de Sara. Mas Abraão ainda não 

compreendera a promessa. Sua mente de pronto se voltou para Ismael, apegando-se à 
crença de que por meio dele os propósitos graciosos de Deus deveriam cumprir-se. — 

Patriarcas e profetas, p. 146.  

C. O que está ligado a cada oração respondida? Gênesis 18:14; 21:1-2. O que 
devemos sempre lembrar sobre o tempo de Deus em comparação com o nosso 

tempo? Habacuque 2:3. 

Gênesis 18:14 Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, 

e Sara terá um filho". 

Gênesis 21:1-2 1O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que 
prometera. 2Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por 

Deus em sua promessa. 

Habacuque 2:3 Pois a visão aguarda um tempo designado; ela fala do fim, e não falhará. 

Ainda que se demore, espere-a; porque ela certamente virá e não se atrasará". 

Toda oração sincera será respondida. Talvez [a resposta] não venha exatamente como você 

deseja, ou no tempo em que a espera; mas virá pela maneira e na ocasião em que melhor há 
de satisfazer sua necessidade. Às orações que você pronuncia em solidão, em cansaço, em 
provação, Deus responde, nem sempre segundo a sua expectativa, mas sempre para o seu 

bem. — Obreiros evangélicos, p. 258. 

Deus nem sempre responde às nossas orações logo à primeira vez que O invocamos, pois, 

fizesse Ele isso, poderíamos tomar como certo termos direito a todas as bênçãos e favores 
por Ele concedidos. Em vez de examinar nosso coração para ver se abrigamos algum mal, 
algum pecado acariciado, nos tornaríamos descuidados, sem conseguir perceber nossa 

dependência dEle e necessidade de Sua ajuda. — The Review and Herald, 27 de março de 
1913. 

Quarta-feira, 8 de março 

4. PRECISAMOS DE PACIÊNCIA 

A. Por que Deus nem sempre permite que uma oração seja imediatamente 

atendida? Tiago 1:2-4; Romanos 8:24-25. 

Tiago 1:2-4 2Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por 

diversas provações, 3pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4E a 

perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem 

lhes faltar coisa alguma. 

Romanos 8:24-25 24Pois nessa esperança fomos salvos. Mas, esperança que se vê não é 

esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? 25Mas se esperamos o que ainda não 

vemos, aguardamo-lo pacientemente. 

Todos nós desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações, e somos tentados a 
ficar desanimados quando a resposta é adiada ou vem por uma maneira que não 

esperávamos. Mas Deus é demasiado sábio e bom para atender nossas petições sempre 
exatamente na época e na forma que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que 
realizar sempre os nossos desejos. E como podemos confiar em Sua sabedoria e Seu amor, 

não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com Seu 
desígnio, e cumpri-lo. Nossos desejos e interesses devem-se fundir com Sua vontade. Essas 

experiências que provam a fé são para nosso bem. Elas demonstram se nossa fé é verdadeira 
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e sincera, repousando unicamente na Palavra de Deus, ou se depende de circunstâncias, 
sendo incerta e instável. A fé é revigorada pelo exercício. — A ciência do bom viver, pp. 230 e 

231. 

B. Que confiança podemos ter nas promessas de Deus, mesmo que nem sempre se 

cumpram quando achamos que deveriam? Hebreus 6:13-18; Isaías 55:8-11; Salmos 

27:14. 

Hebreus 6:13-18 13Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém 

superior por quem jurar, jurou por si mesmo, 14dizendo: "Esteja certo de que o abençoarei e 

farei seus descendentes numerosos". 15E foi assim que, depois de esperar pacientemente, 

Abraão alcançou a promessa. 16Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o 

juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. 17Querendo mostrar de forma 

bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o 

confirmou com juramento, 18para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é 

impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele 

para tomar posse da esperança a nós proposta. 

Isaías 55:8-11 8"Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os 

seus caminhos são os meus caminhos", declara o Senhor. 9"Assim como os céus são mais 

altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os 

meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. 10Assim como a chuva e a neve 

descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, 

para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, 11assim também ocorre 

com a palavra que sai da minha boca: Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo 

e atingirá o propósito para o qual a enviei. 

Salmos 27:14 Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor. 

Trabalhe com fé e deixe com Deus os resultados. Ore com fé, e o mistério de Sua providência 

dará a resposta. Por vezes, parecerá que você não vai vencer. Trabalhe, porém, e creia, 
pondo nos seus esforços fé, esperança e ânimo. Depois de haver feito o quanto possível, 

espere pelo Senhor, declarando-Lhe a fidelidade, e Ele cumprirá a Sua palavra. Espere, não 
com impaciente ansiedade, mas com fé inquebrantável e confiança inabalável. — 
Testemunhos para a igreja, vol. 7, p. 245. 

Espere pelo Senhor, e novamente digo, espere pelo Senhor. Podemos pedir a instrumentos 
humanos e não receber. Podemos pedir a Deus, e Ele diz:“Receba”.Saiba, portanto, a quem 

buscar; saiba em quem confiar. Não confie no homem, nem faça da humanidade a sua força. 
Confie o quanto quiser no Todo-Poderoso, o qual disse:“Que homens se apoderem da Minha 

força e façam paz comigo; sim, que façam paz comigo” (Isaías 27:5). Então espere, vigie, 
ore e trabalhe, mantendo seu rosto constantemente voltado para o Sol da Justiça.— 
Refletindo a Cristo, p. 119. 

Quinta-feira, 9 de março 

5. A PACIÊNCIA DOS SANTOS 

A. Que características identificam o povo remanescente de Deus? Apocalipse 14:12. 

Por que o amor, o mais alto degrau da escada cristã, não é mencionado? 2 Pedro 

1:5-7; Tiago 5:7-8. 

Apocalipse 14:12 Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de 

Deus e permanecem fiéis a Jesus. 
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2 Pedro 1:5-7 5Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à 

virtude o conhecimento; 6ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio a 

perseverança; à perseverança a piedade; 7à piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor. 

Tiago 5:7-8 7Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o 

agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até 

virem as chuvas do outono e da primavera. 8Sejam também pacientes e fortaleçam o 

coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 

É o firme propósito, o infatigável esforço que obterá a vitória afinal. Aquele que perseverar 
até o fim será salvo. São os que continuam pacientemente a fazer o bem que terão a vida 
eterna e a recompensa imortal. […] Todos os que estão empenhados nesse conflito com 

Satanás e seus exércitos têm diante de si um trabalho especial. Não devem ser maleáveis 
como a cera, que o fogo pode moldar em qualquer forma. Precisam suportar dificuldades 

como fiéis soldados, permanecer em seus postos e serem verdadeiros em todo o tempo. — 
Testemunhos para a igreja, vol. 2, pp. 101 e 102. 

B. Explique como Deus usa nossas provas atuais a fim de nos preparar para o 

retorno de nosso Senhor. Hebreus 10:35-39; Mateus 25:5; 24:13, 42-44. 

Hebreus 10:35-39   35Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será 

ricamente recompensada. 36Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito 

a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; 37pois em breve, muito em breve "Aquele 

que vem virá, e não demorará. 38Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me 

agradarei dele". 39Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos 

que crêem e são salvos. 

Mateus 25:5 O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. 

Mateus 24:13, 42-44 13mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 42"Portanto, 

vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 43Mas entendam isto: se o 

dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria 

que a sua casa fosse arrombada. 44Assim, também vocês precisam estar preparados, porque 

o Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 

Na vida religiosa de cada alma que aspira à vitória sobrevêm incidentes terrivelmente 
embaraçosos e difíceis; mas o conhecimento da Escritura a ajudará a lembrar-se das 

animadoras promessas de Deus, que lhe fortalecerão o coração e lhe robustecerão a fé no 
poder do Todo-poderoso. [...] A prova da fé é mais preciosa do que o ouro. Todos devem 

saber que isto constitui uma parte da disciplina na escola de Cristo, a qual é necessária para 
purificá-los e desembaraçá-los das escórias deste mundo. — A maravilhosa graça de Deus, p. 

81.  

Sexta-feira, 10 de março 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Deus atenderá a todos os desejos do nosso coração? 

2. Como devemos reagir quando uma oração não é respondida da maneira como 

imaginamos? 

3. Por que o “tempo” pode ser o maior desafio à nossa fé? 

4. O que precisamos cultivar neste mundo de tecnologia instantânea? 

5. Por que os que não conseguem desenvolver paciente confiança na Palavra de 

Deus acabarão caindo? 


