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Lição 2 - Sábado, 14de janeiro de 2017 

Abraão tinha fé 

“E creu ele [Abraão] no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça”(Gênesis 15:6). 

Nossas almas podem ser educadas a crer, ensinadas a confiar na Palavra de Deus. —Nossa 
alta vocação, p. 119. 

Estudo adicional: Testemunhos para a igreja, vol. 6, pp. 91-99 (Cap. 8: “O batismo”). 

Domingo, 8 de janeiro 

1. A MAIOR PREOCUPAÇÃO DE ABRAÃO 

A. Qual era a maior preocupação de Abraão com respeito às promessas de Deus? 
Gênesis 12:7; 15:1-3. 

Gênesis 12:7 O Senhor apareceu a Abrão e disse: "À sua descendência darei esta terra". 

Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. 

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! " 

Como Abraão não tinha filhos, pensoua princípioque seu fiel servo, Eliezer, deveria tornar-se 

seu filho por adoção, e seu herdeiro. Mas Deus informou Abraão que seu servo não devia ser 
seu filho e herdeiro, mas que ele realmente teria um filho. —A história da redenção, p. 77. 

B.Como Deus garantiu a Abraão que não havia Se esquecido da promessa?Gênesis 

15:4-5; Isaías 55:10-11. 

Gênesis 15:4-5 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". 

Isaías 55:10-11 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. 

Deus quer que recebamos grandes bênçãos. Suas promessas se acham tão claramente 
estabelecidas que não há motivo para dúvida. Ele quer que O tomemos em Sua palavra. Às 
vezes, estaremos em grande perplexidade, sem saber exatamente o que fazer. Mas, em tais 

ocasiões, é nosso privilégio abrir nossa Bíblia e ler as mensagens que Ele nos deu; e, em 
seguida, prostar-nos de joelhos e pedir-Lhe que nos ajude. Repetidamente, tem dado provas 

de que é um Deus que ouve e atende às orações. Ele cumpre Suas promessas em muito 
maior medida do que esperamos quando precisamos de ajuda. [...] 

Onde quer que estejamos, temos a obrigação, como discípulos de nosso Senhor e Mestre, de 

ancorar nossa fé nas promessas de Deus. —The Watchman, 1º de maio de 1914. 

Segunda-feira, 9 de janeiro 

2.TOTALMENTE PERSUADIDO 

A. Por que Abraão decidiu crer na promessa de Deus de que teria um filho? Gênesis 
15:6 (primeira parte); Romanos 4:20-21. 

Gênesis 15:6 Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. 

Romanos 4:20-21 20Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de 

Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, 21estando plenamente convencido 
de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. 
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Aquela fé que opera por amor e purifica a alma não é uma questão de impulso. Ela se lança 
sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que o que Ele disse, também é capaz de 

cumprir. —Nossa alta vocação, p. 119.  

[Cita-se Filipenses 4:4-7]. A promessa em si é de nenhum valor a menos que eu creia 
plenamente que seu Autor possui abundante capacidade de cumpri-la, e é infinito em poder 

para fazer tudo o que disse. —Este dia com Deus, p. 156. 

B. Qual foi a recompensa de Abraão por haver crido na promessa de Deus? Gênesis 

15:6 (última parte); Romanos 4:22. 

Gênesis 15:6 Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. 

Romanos 4:22 Em conseqüência, "isso lhe foi também creditado como justiça". 

No momento em que o pecador crê em Cristo, permanece sem condenação à vista de Deus, 
pois a justiça de Cristo é sua:é-lhe imputada a perfeita obediência de Cristo. Mas deve 

cooperar com o poder divino e envidar1 o seu esforço humano para dominar o pecado e ficar 
completo em Cristo. —Fundamentos da educação cristã, pp. 429 e 430.  

Podemos descansar em Deus, não por causa de nossos próprios méritos, mas porque a 

justiça de Cristo nos é imputada. Devemos olhar para além de nós mesmos, para o imaculado 
Cordeiro de Deus, que não cometeu pecado. E ao olhar para Ele com fé, seremos 

semelhantes a Ele. —Obreiros evangélicos (ed. 1892), p. 427.  

C. Quando a fé é verdadeiramente exercida? Hebreus 11:1; Habacuque 2:3.  

Hebreus 11:1 Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não 

vemos. 

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". 

Viver pela fé significa pôr de lado os sentimentos e os desejos egoístas, andar humildemente 
com o Senhor, apoderar-se de Suas promessas e aplicá-las a todas as ocasiões, crendo que 

Deus executará Seus planos e propósitos em nosso coração e vida pela santificação de nosso 
caráter; significa depender inteiramente da fidelidade de Deus e nela confiar implicitamente. 

Se for tomada essa atitude, outros verão os frutos especiais do Espírito manifestados na vida 
e no caráter. —Fundamentos da educação cristã, pp. 341 e 342.  

Terça-feira, 10 de janeiro 

3. DEUS JUSTIFICA O PECADOR 

A. O que nos mostra que Abraão era um pecador que precisava de justificação? 

Romanos 3:9-12, 23; Gênesis 12:11-20. 

Romanos 3:9-12; 23 9Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já 
demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. 10Como está 

escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; 11não há ninguém que entenda, ninguém 
que busque a Deus. 12Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém 

que faça o bem, não há nem um sequer". 23pois todos pecaram e estão destituídos da glória 
de Deus, 

Gênesis 12:11-20 11Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: "Bem sei 
que você é bonita. 12Quando os egípcios a virem, dirão: ‘Esta é a mulher dele’. E me 
matarão, mas deixarão você viva. 13Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por 

amor a você e minha vida seja poupada por sua causa". 14Quando Abrão chegou ao Egito, 
viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. 15Vendo-a, os homens da corte do 

faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. 16Ele tratou bem a Abrão 
por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e 
camelos. 17Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, 

mulher de Abrão. 18Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? 

                                           
1
Envidar: Aplicar com empenho (recursos, iniciativas, diligências etc.). 
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Por que não me falou que ela era sua mulher? 19Por que disse que ela era sua irmã? Foi por 
isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá! " 20A seguir 

o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua 
mulher e com tudo o que possuía. 

Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e 

imperfeição humanas. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, demonstrou 
desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e 

nobremente exemplificada em sua vida. —Patriarcas e profetas, p. 130. 

B. O que a Bíblia diz sobre como Abraão foi justificado diante de Deus? Romanos 
4:1-8; 3:28. 

Romanos 4:1-8 1Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? 2Se de fato Abraão foi 
justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. 3Que diz a 

Escritura? "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". 4Ora, o salário do 
homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. 5Todavia, àquele que 
não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. 

6Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça 
independente de obras: 7"Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, 

cujos pecados são apagados. 8Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa". 

Romanos 3:28 Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da 
obediência à lei. 

Nossa aceitação diante de Deus só é assegurada por meio de Seu Filho amado, e as boas 
obras são apenas o resultado da operação do Seu amor que perdoa o pecado. Elas não 

constituem crédito para nós, e não nos é prometido que possamos reivindicar por meio delas 
uma parte em nossa salvação. A salvação é dom gratuito de Deus ao crente, dada a ele 
unicamente por causa de Cristo. A alma turbada2 pode encontrar paz por meio da fé em 

Cristo, e sua paz será proporcional à sua fé e confiança. Ela não pode apresentar suas boas 
obras como argumento para a salvação de sua alma. —The SDA Bible Commentary [E. G. 

White Comments], vol. 5, p. 1122. 

Lembrem-se de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nada temos que nos 
recomende a Deus; a alegação3 em que podemos insistir agora e sempre é nossa condição de 

inteiro desamparo, que torna Seu poder redentor uma necessidade. Renunciando a toda 
confiança em nós mesmos, podemos olhar à cruz do Calvário. —A ciência do bom viver, p. 

65. 

C.O que acontece com um pecador quando escolhe crer de todo o coração em Deus? 
Romanos 6:17-18; 10:9-10; 1:17. 

Romanos 6:17 17Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do 
pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. 18Vocês 

foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 

Romanos 10:9-10 9Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10Pois com o coração se crê 
para justiça, e com a boca se confessa para salvação. 

Romanos 1:17 Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do 

princípio ao fim é pela fé, como está escrito: "O justo viverá pela fé". 

No momento em que nos entregamos a Deus, crendo em Jesus, temos a justiça de 

Cristo.Percebemos que fomos redimidos do pecado e apreciamos Seu sacrifício, que adquire 
nossa liberdade. —Manuscript Releases, vol. 5, p. 34. 

Quarta-feira, 11 de janeiro   

4. UM SINAL DE CONVERSÃO 

                                           
2
Turbada: Perturbada, desequilibrada. 

3
Alegação: aquilo que se alega, que se apresenta como argumento, razão, prova para justificar conduta ou exigir favor. 
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A. Que ato exterior Abraão realizou para demonstrar sua mudança interior? Gênesis 
17:10-11; Romanos 4:11.  

Gênesis 17:10-11 10Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança 
que terá que ser guardada: Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na 
carne. 11Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. 

Romanos 4:11 Assim 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; 

O rito da circuncisão[...]deveria ser observado pelo patriarca [Abraão] e seus descendentes 
como sinal de que eram dedicados ao serviço de Deus e assim separados dos idólatras, e de 

que Deus os aceitava como Seu tesouro peculiar. Por meio desse rito, comprometiam-se a 
satisfazer, por sua parte, as condições do concerto feito com Abraão. Não deveriam contrair 

matrimônio com os gentios, pois, assim fazendo, perderiam sua reverência para com Deus e 
Sua santa lei; seriam tentados a entregar-se às práticas pecaminosas de outras nações, e 
seduzidos à idolatria. —Patriarcas e profetas, p. 138.  

B. Por que é essencial entender que Abraão foi considerado justo antes de ser 
circuncidado? Romanos 4:8-12; 2:28-29. 

Romanos 4:8-12 8Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa". 9Destina-se esta 
felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de 
Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. 10Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de 

ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes! 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. 

Romanos 2:28-29 28Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é 

meramente exterior e física. 29Não! Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a 
operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos 
homens, mas de Deus. 

Justiça é obediência à Lei. A Lei requer justiça, e esta o pecador deve à Lei; mas ele é 
incapaz de apresentá-la. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé 

pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de Seu Filho 
a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus 
recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a como se fosse justa, e ama-a 

tal qual ama Seu Filho. [...] 

Muitos estão perdendo o caminho certo, por pensarem que têm de alçar-se4 ao Céu; que têm 

de fazer algo para merecer o favor de Deus. Procuram tornar-se melhores por seus próprios 
esforços desajudados. Jamais conseguirão realizar isso. Cristo abriu caminho morrendo como 

nosso sacrifício, vivendo como nosso exemplo, tornando-Se nosso grande Sumo Sacerdote. 
Diz Ele:“Eu Sou o caminho, e a verdade, e a vida”(João 14:6). Se por qualquer esforço nosso 
pudéssemos subir um único degrau na escada, as palavras de Cristo não seriam verdadeiras. 

Mas quando aceitamos a Cristo, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos 
achamos no caminho da vida, que Cristo é nosso caminho, e que estamos palmilhando a 

vereda certa, que conduz ao Céu. —Fé e obras, pp. 101 e 102. 

Quinta-feira, 12 de janeiro 

5. CINCUNCIDADOS NO INTERIOR 

A. Antes de sermos batizados com água (o ato da Nova Aliança que substituiu a 
circuncisão), o que deve ocorrer primeiro dentro de nós? João 3:5-8; Colossenses 

2:10-13. 

                                           
4
Alçar-se: Erguer-se, elevar-se. 
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João 3:5-8 5Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, 
se não nascer da água e do Espírito. 6O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do 

Espírito é espírito. 7Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário que vocês 
nasçam de novo. 8O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem 
nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito". 

Colossenses 2:10-13 10e, por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder e autoridade, 
vocês receberam a plenitude. 11Nele também vocês foram circuncidados, não com uma 

circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar 
do corpo da carne. 12Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e 
com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os 

mortos. 13Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus 
os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, 

Todos que entrarem na nova vida devem compreender, antes de seu batismo, que o Senhor 
exige afeições não divididas. [...] O tipo de fruto atesta o caráter da árvore. A árvore boa não 
pode dar maus frutos. [...]Há necessidade de uma conversão completa à verdade. —

Evangelismo, p. 308.  

Toda alma unida a Cristo será um missionário vivo para todos ao seu redor. —Ibidem, p. 319. 

B. O que acontece com os cristãos que contam somente com o ato exterior do 
batismo a fim de serem salvos, como os judeus contavam com a circuncisão? 
Romanos 10:1-3; Mateus 23:25-28. 

Romanos 10:1-3 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. 

Mateus 23:25-28 25"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o 

exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. 26Fariseu 
cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. 

27"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados: 
bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. 28Assim 
são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e 

maldade. 

Sua ligação com a igreja e o modo como os irmãos os consideram não terão qualquer valor a 

menos que vocês creiam em Cristo. Não basta crer a respeito dEle; precisam crer nEle. Têm 
de confiar inteiramente em Sua graça salvadora. —Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 49. 

O Senhor tem uma obra para realizarmos. Mas se a verdade não estiver enraizada no 

coração, se os traços naturais do caráter não forem transformados pelo Espírito Santo, nunca 
poderemos ser cooperadores de Jesus Cristo. O eu constantemente aparecerá, e o caráter de 

Cristo não se manifestará em nossas vidas. —The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 7, p. 969. 

Sexta-feira, 13 de janeiro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Como podemos ter confiança nas promessas de Deus?  

2. O que significa ser persuadido pela palavra de Deus?  

3. Que bênção graciosa é nossa quando nos entregamos a Deus?  

4. O que a circuncisão simboliza?  

5. O que é mais importante — o batismo interior ou o exterior? 
 


