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Igreja de Deus
Escola Dominical
ABRAÃO E ISAQUE
Gênesis 21:1-22:19
Deus prometeu a Abraão e Sara que teriam um filho.
Passaram muitos anos, e parecia que isso não podia
acontecer. Porém quando Abraão era de 100 anos de
idade e Sara era de 90 anos nasceu um filho.
Chamaram-lhe de Isaque.
Quando Isaque foi desmamado, o seu Pai celebrou
uma grande festa. Ismael, o meio irmão de Isaque, o qual
a sua mãe chamava-se Agar , a serva, escarneceu
Isaque. Isso aborreceu S ara, e ela falou a Abraão para
lançar Agar e Ismael de casa.
Isto foi muito doloroso para o
Abr aão, porque ele amava
I s mael. Mas Deus disse ao
Abrão para escutar a Sara,
porque I saque era o filho
prometido (Gálatas 4:28). No
segu inte dia, cedinho de manha,
Ab raão deu a Agar comida para
viagem e "mandou-lhe embora."
Agar e I smael "vaguearam pelo
deserto de Berseba."
Quando á água acabou, Agar
colocou Ismael debaixo d e um
arbusto, sem duvida era para lhe
proteg er do calor. Agar tinha
med o de perder o seu filho. Ela
foi "a algum metro" e sentou-se
no chão e disse, "Não quero ver
a morte do bebé." E chorou.
D eus enviou um anjo par a
cons o lar Agar. O anjo disse a Agar para não se
atormentar porque Deus já tinha ouvido o choro e a voz
de Ismael. Deus prometeu Ismael de lher fazer uma
grande nação. Então o Deus ajudou Agar a ver um poço
onde encher a sua garrafa com água.
Naquela altura Deus estava com Ismael, que
cresceu e viveu no Ermo de Parã. Is m ael "tornou-se
arqueiro." (O qual dispara com arco e flecha.)
Passado muitos anos, e Isaque tomava-se mais
v elho. Um dia disse Deus ao Abraão para levar "o s eu
filho unigénito Isaque, o qual amara," e viajou "à terra de
Moriã." Abraão estava para ofer ec er Isaque em
sacrifício queimado. (Imagina c o mo deve ter sentido o
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Abraão? Ele ficou por muitos anos a espera deste
mesmo filho, e agora Deus o precisa para sacrifício?) O
amor de Abraão pelo Deus estava sendo provado.
Cedo de manha, levantou-se Abraão, rachou len h a,
selou o seu jumento e tomou dois d o s seus servos e
Isaque consigo. Três dias depois, Ab raão viu o lugar no
qual havia d e f azer o sacrifício "o lugar que Deus lhe
tinha indicado … a distância." Abraão e Isaque deixaram
os seus servos e o jumento no fundo da montanha. Olha
só na grandeza da fé de
Abraão: ele diss e aos seus
servos que ele e o rapaz
estariam de regresso.
Bem como Abraão e Isaque
caminhavam juntinhos—Isaque
carregado de lenha, e Abraão
carregado
de fogo e a
faca—pergunta Isaque ao pai
dizendo o seguinte, "Onde está o
cordeiro para o sacrifício
q ueimado?" Abraão respondeu,
"Deus mesmo há de prov er o
cordeiro para este sacrifício,
meu filho."
Finalmente chegaram no
lugar onde Deus quis que eles
prestassem o sacrifício. De
imediato Abraão construiu um
altar e deitou a lenha nesse, e
atou o seu filho Isaque e pós-lhe
sobre a lenha. Acredito que Abraão deve ter se sentido
muito triste, mas acim a d is s o ele queria obedecer a
Deus.
"Abraão es ticou a sua mão" e segurou numa faca.
Ele estava pronto para matar o seu filho, porém, dos céus
ouviu-se uma voz clamando, "Abraão , Abraão."
Respondeu Abraão: "Eis-me aqui." O anjo disse ao
Abraão par a não executar Isaque. Deus olhou no
coração de Abraão e viu que ele teve tanto am o r com o
Deus do que com o seu próprio filho.
Abraão levantou a cara, e viu que um carneiro preso
pelos seus chifres numa mata. Ele tomou o an im alzinho
e ofereceu o no lugar do seu filho. Abraão começou por
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c h amar aquele lugar Jeová-Jiré, que significa "o Senhor
providenciará." Deus d isse que abençoaria a semente de
Abraão (os seus filhos que estavam po r v ir ) porque ele
obedeceu a sua voz. A sua sem en te será como "as
estrelas do c éu " e c omo "a areia que está sobre a praia
do mar" (muita para contar). Dai Abraão, I s aq u e e os
servos puseram-se de volta a Berseba.
Muitos anos depois o próprio filho d e D eus, Jesus,
seria crucificado na cruz pelo pecado de todo o mundo.
Como Abraão amou tan to a Deus que por pouco

sacrificava o seu filho Isaque, também Deus "amou tanto
o mundo que deu o seu único filho, para que todo o que
nele crer não pereça, mas ten h a a vida eterna" (João
3:16). Já aceitaste es ta oferta esplêndida de Deus? Se
ainda não, você pode.
Versículo Para Memorizar:
" Meu filho, Deus providenciará para si um cordeiro
para o sacrifício queimado."
—Gênesis 22:8

TRAÇA UMA LINHA DA IMAGEM
PARA A ESCRITURA CORRESPONDENTE
"E Abraão
disse para
os seus
servos
fiquem aqui
com o
jumento."

"E Abraão
… tomou a
faca para
matar o seu
filho."

"… Atrás
dele, estava
um carneiro
preso pelos
seus chifres
na mata … ."

"Não
posso ver
a morte
do meu
filho."

"Abraão … e
… Isaque o
seu filho …
foram ambos
juntos."
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Quadro de Palavras

Promessa
Isaque
Amas
Amor
Ismael
Moriã
Abraão
Queimado
Filho

Preencha os Espaços em Branco
O Senhor disse que _____________________ seria o filho de _____________________.
Deus disse também ao Abraão que Ele faria _______________ uma grande nação. De novo,
O Senhor chegou a ______________________. Desta vez, Ele queria provar o ____________
de Abraão para com Deus. O Senhor disse, "Leva o teu único _______________, Isaque, o
qual tu ___________________, e vai te à … __________________; e ofereça-lhe em sacrifício
____________, em cima duma das montanhas."
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O ABRAÃO É PROVADO
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