


“Os quais pela fé conquistaram reinos, 
praticaram a justiça, alcançaram o 

cumprimento de promessas, 
fecharam a boca de leões”

Hebreus 11.33



PARA VOCÊ CONQUISTAR PELA FÉ COMO 

ABRAÃO, VOCÊ PRECISA DE:



1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR 
A VOZ DE DEUS: v. 1ª

“Então o SENHOR disse a Abrão” 



2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU 
CONFORTO PESSOAL: v. 1b

"Saia da sua terra, do meio dos seus parentes 
e da casa de seu pai” 



3. OBEDIÊNCIA EM FÉ, MESMO SEM 
CONHECER TODOS OS DETALHES: v. 1c

“e vá para a terra que eu lhe mostrarei”



4. VISÃO PARA ENXERGAR O PLANO MAIOR 
ALÉM DO MOMENTO: v. 2

"Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e 

você será uma bênção” 



5. DEPENDÊNCIA PARA CONFIAR NA 
PROVIDÊNCIA E CUIDADO DE DEUS: v. 3

“Abençoarei os que o abençoarem e 
amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por 
meio de você todos os povos da terra serão 

abençoados"



6. TESTEMUNHO PARA INFLUENCIAR OUTROS 
PERTO DE VOCÊ: vs. 4-5

“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló 
foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos 

quando saiu de Harã...
...Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos 
os bens que haviam acumulado e os seus servos, 

comprados em Harã; partiram para a terra de 
Canaã e lá chegaram”



7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA: 
v. 6

“Abrão atravessou a terra até o lugar do 
carvalho de Moré, em Siquém. Naquela 

época os cananeus habitavam essa terra”



8. GRATIDÃO PELOS PRESENTES RECEBIDOS DURANTE 
A JORNADA: vs. 7-8

“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: ‘À sua 
descendência darei esta terra’...

.... Construiu ali um altar dedicado ao SENHOR e invocou 
o nome do SENHOR.”



9. PACIÊNCIA PARA ESPERAR UMA NOVA 
DIREÇÃO DO SENHOR: vs. 9-10

“Depois Abrão partiu e prosseguiu em 
direção ao Neguebe. Houve fome naquela 

terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver 
algum tempo, pois a fome era rigorosa.”



10. RECUSAR OFERTAS QUE SÃO FRUTO DO 
PECADO: vs. 15-16

“Vendo-a, os homens da corte do faraó a 
elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu 
palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e 

Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e 
jumentas, servos e servas, e camelos”



“Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão 
numa visão: ‘Não tenha medo, Abrão! Eu sou 

o seu escudo; grande será a sua 
recompensa!’”
Gênesis 15.1



“Levando-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’. 

Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado 
como justiça. Disse-lhe ainda: ‘Eu sou o Senhor, 
que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe  esta 

terra como herança’”
Gênesis 15.5-7



“Não se deixem enganar: de Deus não se 
zomba. Pois o que o homem semear, isso 

também colherá”
Gálatas 6.7



Só existe uma coisa que pode mudar a 

realidade depois do pecado: 

ARREPENDIMENTO



“Assim respondeu o SENHOR: ‘Se você se 
arrepender, eu o restaurarei para que 

possa me servir’”
Jeremias 15.19


