ESTUDOS DE CÉLULA 2015

II. COMO TER UMA VIDA CHEIA DE BÊNÇÃOS

Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do exército,
disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. (Gn 21.22)

QUEBRA GELO: Leia Gn 21.22 com as pessoas presentes e em seguida faça a
pergunta: Quem foi e quando foi a vez mais recente em que alguém lhe chamou de
abençoado?

Abraão foi um homem muito abençoado. Ele entregou-se a Deus quando tinha 75
anos de idade e fez uma aliança com o Senhor (Gn 12.2-3). O Senhor Deus deu Sua
Palavra a Abraão de que o abençoaria, de que ele seria uma bênção ambulante. Deus
ainda deixou claro que Ele abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem
o amaldiçoasse. E os capítulos seguintes de Gênesis contam que Deus cumpriu Suas
promessas, pois Ele “vigia (cuida) para que Sua Palavra se cumpra” (Jr 1.12).
Até os ímpios reconheciam que Abraão era muito abençoado. Em Gn 21.22ss, o
rei dos filisteus (um dos povos que habitavam a terra de Canaã), Abimeleque, e o
chefe de seu exército, Ficol, foram até Abraão para proporem um tratado de amizade.
Afinal, eles reconheciam que não poderiam ser contra Abraão porque era muito claro
que Deus estava com Abraão em tudo o que ele fazia.
Isto também poderá acontecer na sua vida. Até os incrédulos hão de reconhecer a
bênção de Deus sobre sua vida. Em Pv 10.22, a Bíblia afirma: “A bênção do Senhor
traz riqueza e não inclui dor alguma”. Você também pode viver sob a bênção do Deus
de Abraão.
O segredo da bênção na vida de Abraão: aliança com Deus. Os povos da região
chamada de Mesopotâmia, onde Abraão nasceu tinham diversos deuses. Na região de
Canaã, para onde foi morar em obediência a Deus, muitos deuses eram cultuados.
Porém, Abraão cria e servia a um único Deus, o Deus Vivo.
Em Gn 15.1, o Deus de Abraão lhe dá uma Palavra abençoadora: Não tenha medo,
Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa! Em Gn 17.1, mais
uma vez o Senhor disse: Eu sou o Deus todo-poderoso; ande segundo a minha
vontade e seja íntegro. Em Gn 15.6, a Bíblia registra: E Abrão creu no Senhor.
Abraão era dono de rebanhos. Ele não era rei, nem general de exército. Era líder de
pastores. Seu sobrinho Ló, enquanto esteve junto ao tio, prosperou muito. Porque
quem anda junto de pessoas abençoadas tende a beneficiar-se. Porém, quando Ló
afastou-se de Abraão e foi viver na região de Sodoma, foi afetado por uma guerra e

levado como espolio junto com sua família e bens. Gn 14 conta que Abraão, o pastor,
junto com 318 pastores que o serviam, enfrentaram a coligação de exércitos que
sequestrara Ló. Abraão enfrentou quatro reis e seus exércitos e venceu! (Gn 14.1415). O segredo está registrado em Gn 14.22: Mas Abrão respondeu ao rei de
Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e
da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence... Abraão testemunhou
para a Bera, o rei de Sodoma, que o responsável por suas vitórias e riquezas era o
Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
Você também pode fazer aliança com o Deus de Abraão. O Deus de Abraão pode
ser o seu Deus também! Em Gálatas 3.29, lemos: E, se vocês são de Cristo, são
descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A bênção que estava
sobre Abraão é disponível aos filhos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus através
da fé em Jesus Cristo (Gl 3.26).
O Deus de Abraão está pronto a lhe conceder o “direito de filho” (Jo 1.12). Para tanto é
preciso crer em Jesus, o Filho de Deus, que se ofereceu por nós em sacrifício de
remissão, para perdão dos nossos pecados.
Você sabe que Abraão chegou a levar seu filho, Isaque, e colocá-lo sobre um altar de
pedras na intenção de ofertá-lo a Deus (Gn 22.9-14). Deus o interrompeu e um
carneiro foi oferecido em lugar de Isaque. Dois mil anos depois, no mesmo lugar,
Jesus, o filho de Deus, foi oferecido em sacrifício por todos nós.
CONCLUSÃO: Dê oportunidade às pessoas presentes na sua célula a confessarem a
fé em Jesus Cristo, como Salvador. E a entregarem suas vidas ao Deus de Abraão
como único Senhor e Deus de suas vidas.

