O SENHOR PROVERÁ
TEXTO: Gênesis 22:1-14
1 Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: "Abraão! " Ele
respondeu: "Eis-me aqui".
2 Então disse Deus: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá
para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe
indicarei".
3 Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo
dois de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu
em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
4 No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe.
5 Disse ele a seus servos: "Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos
até lá. Depois de adorarmos, voltaremos".
6 Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque,
e ele mesmo levou as brasas para o fogo, e a faca. E caminhando os dois juntos,
7 Isaque disse a seu pai Abraão: "Meu pai! " "Sim, meu filho", respondeu Abraão. Isaque
perguntou: "As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o
holocausto? "
8 Respondeu Abraão: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu
filho". E os dois continuaram a caminhar juntos.
9 Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e
sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima
da lenha.
10 Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho.
11 Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão! Abraão! " "Eis-me aqui",
respondeu ele.
12 "Não toque no rapaz", disse o Anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a
Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. "
13 Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá,
pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho.
14 Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá". Por isso até hoje se diz:
"No monte do Senhor se proverá".
INTRODUÇÃO:
• Aquela era a maior provação da vida de Abraão, Deus havia requerido o filho da
promessa, a maior riqueza que Abraão possuía.
• E Abraão pela sua obediência e Fé obedeceu a palavra do Senhor.
• Quando Abraão chegou no pé do Monte Moriah ele tomou quatro atitudes que foram
importantíssimas para que ele vencesse aquela provação.
• As 4 atitudes de Abraão que apontaram sua fé nas promessas de Deus.
1. SEPAROU-SE DOS SERVOS.
• Imagine Abraão diante do Altar e quando ele olhasse pra direita os seus servos
olhando aquela cena seria desastroso, ou quem sabe os servos iriam tentar impedir
Abraão de colocar o seu filho sobre o altar, pois na visão dos servos aquele ato seria
encarado como loucura.

• Então Abraão se separa de tudo aquilo que pudesse impedir que ele tivesse uma
experiência maior com Deus.
• Se separe de tudo aquilo que está impedindo que você tenha uma intimidade maior
com Deus.
• Se separe do mundo, do pecado, das paixões, pois Deus quer se revelar pra você
no cume do Monte
2. DEIXOU O JUMENTO COM OS SERVOS
• Quando se fala de jumento na bíblia se fala de força física, capacidade física.
• Quando Abraão deixa o jumento ele estava renunciando tudo aquilo que lhe
proporcionava facilidades para resolver seus problemas.
• Devemos abandonar as facilidades desta vida, devemos parar de acreditar na força
do dinheiro, das influências dos “chegados”, na força da nossa intectualidade e
acreditar na força do nosso Deus.
3. TOMOU POSSE DA LENHA
• Quem toma posse da lenha sai do estado da dependência, até aquele momento
Abraão estava dependendo dos servos e do jumento.
• Quando Abraão tomou posse do fardo da proposta que Deus havia lhe feito, Abraão
assumiu a responsabilidade daquilo que ele tinha por objetivo.
• Na nossa vida espiritual temos que tomar posse da lenha, do fardo, da cruz que nos
foi proposta, pois aquele que não toma posse da sua cruz jamais terá uma
experiência intima com Deus.
• Existem crentes que querem passar a vida toda na dependência dos outros.
• Confiou na providencia de Deus.
• Quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro, imediatamente ele respondeu
“Deus proverá o cordeiro para si”.
• Ou, seja ele colocou toda sua confiança na providencia de Deus, mesmo não
sabendo da existência de um cordeiro que estava sobre o monte.
• Mesmo que você não esteja vendo o cordeiro confie nele, pois ele é quem
providencia a solução das nossas provas e de nossas lutas.
CONCLUSÃO:
Faça como Abraão para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus, siga seu
exemplo de fé.

