
 

PROMESSAS 

 

 

  

Houve um homem que viveu após o segundo início da nossa 

história, isto é, depois do dilúvio, e foi escolhido por Deus para ser o pai de uma 

grande nação. Não uma nação ou povo, com território geográfico próprio, costumes, 

tradições etc., em detrimento de outros povos, mas uma nação espiritual em que seriam 

benditas todas as nações da terra. Foi ele descendente direto de Noé, da linhagem de 

Sem, cujo tronco, séculos mais tarde, traria ao mundo (como trouxe) o Cordeiro de 

Deus (Genealogia de Jesus – vide Lucas 3: 23 a 38). E era seu nome Abrão, ou “Pai 

exaltado”, cujo nome o Senhor trocou mais tarde (vide Gênesis 17: 5) para Abraão, ou 

“Pai duma multidão”.    

 

Abraão recebeu de Deus uma das mais incríveis e fabulosas 

promessas de que se tem notícia na história da Humanidade (vide Gênesis, capítulos 12 

a 24). Aos setenta e cinco anos de idade, o Senhor disse a ele que se apartasse de seus 

familiares e seguisse adiante conforme lhe fosse ordenado, que dele viria a existir uma 

numerosa nação. “Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra 

que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o 

teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei 

os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gênesis 12: 1 

a 3). 

 

Mesmo já velho, obedecendo à voz de Deus, foi Abraão atrás 

daquilo que lhe havia sido prometido. Saiu de sua terra, mas precisava ainda de um 

filho, que saísse de suas próprias entranhas, para que a promessa efetivamente se 

cumprisse. Contudo, muitos anos se passaram, e nada de concreto aconteceu. Sara, sua 

mulher, não lhe dava descendência (pois era estéril), e sem filhos impossível seria a 

promessa, que restaria inviabilizada.   

 

Com noventa e nove anos, Abraão tinha poucas esperanças de que 

dele fosse constituída uma grande nação, uma vez que ele mesmo já não tinha 

condições físicas para gerar um filho. Sua esposa contava então com noventa anos, e 

seus costumes de mulher já tinham cessado a muito. Como seria isso então? Apareceu 

o Senhor novamente a Abraão, confirmando a promessa. “E disse: Na verdade, Sara, 

tua mulher, te dará um filho, e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a 

minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele” (Gênesis 17: 

19). Com esse quadro, só um homem que se relacionava pessoalmente com Deus, face 

a face, é que poderia ter fé e acreditar que tudo aconteceria de acordo com o 

prometido. E Abraão creu. 
 



 

Vinte e quatro anos depois que Deus disse a Abraão que deixasse a 

sua terra, Sara sua, mulher, concebeu. Justamente quando todas as variantes e 

possibilidades lhes eram totalmente contrárias. Contrárias, mesmo, à lógica e à própria 

natureza. Aos cem anos de idade, finalmente, Abraão viu seu filho Isaque nascer. Parte 

da promessa, que se cumpre até os dias de hoje, estava concretizada diante de seus 

olhos. A alegria era tanta e tamanha, que Deus, sabendo disso, previamente havia 

chamado de Isaque o filho da promessa, que traduzido quer dizer “riso”. 

 

Anos mais tarde, sendo Isaque já moço, Deus apareceu a Abraão e 

disse-lhe: “Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à 

terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te 

direi” (Gênesis 22: 2). Imagine, se você for capaz, o que passou pela cabeça de Abraão 

naquele momento – quais teriam sido os seus pensamentos. Tantos anos, tantas lutas e 

aflições, enfim a promessa, e agora ele mesmo tinha de, com suas próprias mãos, pôr 

fim a tudo? Era, no mínimo, uma incoerência. Nada fazia sentido. Todas as eventuais 

perguntas, simplesmente não tinham resposta. Contrariando, porém, tudo o que na 

visão humana seria lógico, Abraão obedeceu. 

 

“Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o 

seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços e Isaque seu filho; e cortou lenha 

para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera” (Gênesis 22: 3). 

No terceiro dia, avistando de longe Moriá, deu ordem aos moços que esperassem por 

ele ali e afastou-se com seu filho para o local determinado. Isaque, estranhando que 

todos os apetrechos para o holocausto estivessem com eles, à exceção do cordeiro, 

perguntou ao seu pai sobre isso. “E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para 

o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos” (Gênesis 22: 8). 

 

Chegando ao lugar, iniciou Abraão os preparativos para o sacrifício, 

edificando um altar. E, amarrando seu filho, pô-lo deitado por sobre a lenha. Tomou o 

cutelo, e estendendo sua mão, preparou-se para imolar o próprio filho. “Mas o anjo do 

Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele lhe disse: Eis-me 

aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada; 

porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho” 

(Gênesis 22: 11 e 12). E diz a Palavra que Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos 

chifres num arbusto. Assim, ofereceu aquele carneiro em holocausto, em lugar de seu 

filho, confirmando a promessa. 

 

São incontáveis os ensinamentos que podem ser extraídos deste 

inigualável episódio Bíblico. Contudo, um em especial, dá ensejo ao presente texto. Se 

Abraão tivesse resistido a Deus, seria a promessa maior do que Quem a prometeu e 



 

efetivou? A resposta é sim. Abraão provou com seus atos a enorme fé que depositava 

no Senhor, pois, certamente contra a sua vontade, obedeceu. Foi provado pelo Senhor, 

e aprovado (vide o que foi dito a seu respeito em Romanos 4: 16 a 25). Ele viveu 

setenta e cinco anos sem filhos, mais vinte e quatro anos esperando pela promessa. 

Depois mais nove inacreditáveis meses aguardando uma gestação inimaginável, para, 

afinal, com cem anos de idade, assistir o espetacular nascimento de um filho, 

legitimamente seu. E tudo isso para em seguida ter de oferecê-lo num sacrifício? Não, 

definitivamente o nosso Deus não age deste modo. 

 

Importante para nós, em alegoria de situações parecidas ou 

similares, é que não caiamos nesse erro, pois temos Abraão como exemplo extremo do 

que é certo fazer. Talvez nenhuma situação, em que nós porventura nos encontremos, 

seja de tal monta daquela vivida por Abraão. Mas, é certo que temos da parte de Deus 

inúmeras promessas na Bíblia, além de outras tantas, específicas, que nos são dadas ao 

longo de nossa vida cristã. Isso é um fato para qualquer crente em Jesus: que o Senhor 

está vivo, que cuida de nossas vidas e nos proporciona (adicionado ao que já está 

estabelecido para todos em igualdade para todos) coisas particulares e determinadas, 

que completam os nossos dias nesta terra, onde somos peregrinos.     

 

Assim, nunca aconteça que, tendo um de nós recebido uma 

promessa do Senhor, essa bênção venha a suplantar em valor ou atenção o próprio 

Deus. Não foi assim com Abraão, que jamais perdeu de vista a ordem natural das 

coisas e sempre manteve no seu coração o Senhor em primeiro lugar. Exultou, por 

certo, com o cumprimento da promessa, mas evitou que esta fosse valorada a ponto de 

tomar o lugar reservado ao Pai. Esta é a nossa obrigação, isto é, de dar a Deus em 

nossas vidas o lugar de honra, onde só cabe Ele, e mais nada e mais ninguém. 

 

Que o Senhor ocupe em sua vida o mais especial dos lugares. Que 

nada, em tempo algum, em circunstância nenhuma, na sua escala de valores, sequer 

ameace a soberania e a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Afinal, quase tudo o 

que vemos e que temos é passageiro, mas Deus é Eterno. E como participantes dessa 

Eternidade que somos, carregaremos a melhor de Suas promessas conosco: Sua 

Presença. Para sempre.  
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