
Responsabilidade antes de Privilégio 
Serviço antes de Reconhecimento 

 
Texto: Gênesis 17.1-6 
 

Quando Abrão tinha noventa e nove anos, o SENHOR Deus apareceu a ele e disse: “Eu sou 
o Deus Todo-Poderoso. Viva de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu 
farei a minha aliança comvocê e lhe darei muitos descendentes”. Então Abrão se 
ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: “Eu faço com você esta aliança: 
prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão 
e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os 
seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. 

 
1. Vocação não é só para jovem! (v.1) 

Primeiro, a idade de Abrão, 99 anos (morreu com 175, logo corresponde a 
cerca de 45 anos nossos). Com os meus 55, há esperança de Deus ainda falar 
comigo e me encarregar com uma missão importante. Tudo bem, sei que 
não é o caso de vocês...todos jovens...mas um dia chegam lá e vão 
entender! Em fim, não se preocupe com a hora da sua vida (teses, carreiras, 
etc.). Deus tem o seu próprio tempo e compete a nós disposição quando 
quer que nos chame, e quantas vezes que nos chame. 
 

2. Nosso Deus é Todo-Poderoso (El-Shaddai, vv.1-3) 
2.1. Estamos lidando com o Criador do universo, o Criador de tudo. Com o 

meu pouco conhecimento da ciência, acho esta idéia simplesmente 
inimaginável. Que privilégio! Que responsabilidade! Temos uma 
incumbência muito especial. Não podemos nos proceder simplesmente 
como os outros. Temos uma ética específica que nos orienta. “Nós 
somos a igreja!” Deus queria duas coisas de Abrão: seguir nos passos de 
Deus e integridade. Não preciso falar nada aqui. Apenas peço que 
medite nisto um ou dois minutos antes de prosseguir. 

2.2. Abrão prostrou-se, rosto em terra. Nunca podemos perder o nosso 
norte: a adoração ao único Deus e a nossa diversão junto com 
Ele!...serviço a Deus 

 
3. Vocação implica em nova perspectiva (vv.4-6) 

Finalmente, Abrão recebeu um novo nome, “Abraão”, e logo, uma nova 
perspectiva sobre a sua vocação. A questão não deveria ser 
engrandecimento próprio (Abrão = pai exaltado) e se missão, auto-entrega, 
benefício dos outros (Abraão = pai de muitas nações). Nunca esqueçamos 
que existimos em prol dos outros.  

 
Nota de rodapé: 
1. 2 Timóteo 3.16-17: As Escrituras servem para o nosso amadurecimento na 

fé. 
2. Cl 1.24-29: Cristo é o princípio supremo para a interpretação das Escrituras, 

que por sua vez, contribue para o nosso amadurecimento. É o princípio 



protestante mestre da Reforma Protestante, solus Christus e está acima dos 
outros três princípios da Reforma, também bem conhecidos: sola Scriptura, 
sola fide, e sola gratia.  

3. Aplicando às três grandes figuras no Antigo Testamento: 
Vamos aplicar este princípio a Abraão e às principais figuras do Antigo 
Testamento, Moisé e Davi. Às vezes, a interpretação já foi feita pelos 
autores do Novo Testamento. Obviamente, esta interpretação tem que 
prevalecer. Somente quando não há interpretação pelo Novo Testamento, a 
gente pergunta, “Como Cristo cumpre esta parte do Antigo Testamento?” 
Hb 8.8-13 
3.1. Abraão, pai do povo de Deus: 

3.1.1. No Novo Testamento: Os descendentes de Abraão são aqueles que 
creêm e são justificados pela fé — Rm 4, Gl 3 (mas Tiago 2.21-23 
acrescenta que era fé e obras). O descendente de Abraão é Cristo — 
Gl 3.16 

3.1.2. E a grandeza de Abraão em relação à sua incumbência 
missionária. 

3.2. Moisés, por meio de quem o povo de Deus recebeu a lei: 
3.2.1. No Novo Testamento: Jo 1.17; Mt 5.17; At 3.22; Rm 10.4-5; 1 Co 

9.9-10; Hb 3.1-6; “Quem ama os outros não faz mal a eles. 
Portanto, amar é obedecer a toda a lei” Rm 13.10 

3.2.2. dízimo, sábado, leis de sacrifício... 
3.3. Davi, rei amado e abençoado por Deus, modelo de adorador e por isso 

incumbido de construir o templo 
3.3.1. No Novo Testamento: “o que está aqui é mais importante que o 

templo” Mt 12.6; “aqui não ficará uma pedra em cima da outra; 
tudo será destruído” Mt 24.2; “Derrubem este Templo, e eu o 
construirei de novo em três dias” Jo 2.19; “certamente vocês sabem 
que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês” 
1Co 3.16; “vocês são um edifício....como templo dedicado ao 
Senhor.” Ef 2.20-21  

 
Porque estou dizendo isso? Para que tenha a vida do Espírito....Gl 5.1, 18, 22-
23 
 


