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Em Gênesis 12, vemos um grande avanço na história da redenção, quando Deus escolhe e chama 

Abraão. Há várias coisas para lembrar a respeito deste homem. 

A. Ele é o pai da nação Judaica e também de algumas outras. 

B. Ele é o pai de todos os que são da fé [gálatas 3:6-9]. O sentido de “Pai” é referência de alguém 

que é exemplo, ele foi o primeiro homem salvo pela fé, antes dele outros também foram salvos 

pela fé, porém Deus usa esse homem para exemplificar o formato da salvação 15:6, Rm 4:3. 

C. Abraão é o primeiro ancestral do Salvador Jesus nitidamente especificado. Mt 1:1 

 

-Seu bisavô: _______________ Seu avô: ______________Seu pai:___________________ 

Seu irmão que morreu em Ur:________________Seu sobrinho:_______________________ 

 

12 – O chamado de Abrão. 

“Saia da sua terra, do __________ dos seus ___________ e da casa de seu pai, e vá para a terra que 

eu lhe mostrarei. Gn 12.1 

 

Entendemos que o chamado de Abrão aconteceu enquanto morava em Ur dos Caldeus e devido a 

esse chamado, seu pai mudou-se para Canaã (Gn 11:31), porém parou em Harã e deixou ali seus 

familiares. 

Houveram muitas dificuldades aparentes acerca da sua fé nas promessas de Deus. 

A. Ele não sabia para onde Deus o levaria. 

B. Sua esposa era estéril. 

C. Ele foi forçado a quebrar os laços familiares. 

D. Canaã era uma cidade repleta de pessoas idólatras e ímpias, e Abraão não poderia desfrutar 

da amizade deles. 

E. Muitas provas vieram sobre Abraão enquanto ele obedecia a Deus. 

 

– A promessa: A sua _____________________ darei esta terra. Gn 12:7  

Problemas no Egito 

-Estabelecendo em Canaã, precisou descer ao _________________ devido a um rigoroso período de 

_________. v.10 

- A covardia de Abrão, fez com que ele ao chegar no Egito mentisse afirmando que sua esposa era 

sua _________ v.13 

- Deus pune a ____________e sua corte com graves ______________. 

 

13 – A desavença entre Abrão e Ló 

- Faraó lhe deu muitas riquezas 12:16, 13:2, Sara recebe Agar uma escrava egípcia somente para si. 

Em virtude dessa riqueza Abrão e Ló não conseguiram mais viver juntos. Abrão dá a opção de livre 

escolha para seu sobrinho. Gn 13.9.  

- Ló escolheu a região a leste, região de? _____________________ (olhos humanos) 

- Abrão escolheu permanecer em? _________________ 

- “Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua ____________________ para sempre. 

Tornarei sua descendência tão ____________________ como o pó da terra” v.14-16. 

 

14 – Abrão socorre Ló 

- Quantos homens foram convocados por Abrão para libertar Ló que foi feito prisioneiro pelos reis que 

investiram contra Sodoma e Gomorra? ____________________v.14 
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14.1 - Melquisedeque abençoa a Abrão. 

- Depois da vitória, Melquisedeque rei de Salém, confirma a vitória de Abrão pela força de______. V.20  

- O rei Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Primeira vez que aparece na bíblia o 

____________________.V.20.  

- Simbologia do rei de Sodoma (rei Bera) - trocar bens por pessoas. Abrão não aceitou. 

 

15 – Aliança de Deus com Abrão 

- Abrão teve ____________. V.1 

- Seu herdeiro não será o que é nascido em Damasco, Eu lhe darei um herdeiro, venha para fora da 

sua tenda e conta as _____________, consegue conta-las? Assim será a sua _________________.v.5 

-Deus revela a Abrão que seus descendentes, viverão durante ______ anos escravizados, porém, no 

final ele punirá essa nação que fizer isso. v.14 

  

16 – O nascimento de Ismael 

- Desvio de Abrão e Sarai em sua peregrinação. Ele estava com _____ anos v.16, e o filho que havia 

sido prometido ainda não havia chegado. 

- Sarai lhe oferta a sua escrava Egípcia: ________ com o objetivo de se cumprir a promessa, visto que 

era estéril.  

- Sara culpa o marido e maltrata a serva, para Abrão a solução foi obedecer e abdicar a sua liderança 

espiritual de seu lar e por fim, a solução para Agar foi fugir do problema. 

- Agar vai ser encontrada pelo anjo do Senhor, ela precisou obedecer a sua determinação que deveria 

voltar para o seu dono e estando grávida, teria um filho por nome de ___________ (Deus ouve), ele 

será como um ___________ selvagem (v.12) 

 

17 – A circuncisão: O sinal da aliança 

- “Ande segundo a minha ___________ e seja integro” v.1 

- Teve o seu nome alterado de Abrão para _____________ v.5  

- Todos do sexo masculino entre vocês serão ______________ na carne. (v.10) será um sinal da minha 

aliança, todos meninos com 8 dias de vida.  

- Abraão foi circuncidado com___________ anos e Ismael com ___________.v.24-25 

-Revelado o nome do menino onde será estabelecida a aliança ____________ v. 19. 

 

18 – Deus promete um filho a Abrão 

- Aparição de 3 homens a Abraão: _____anjos e o próprio ________. 

- Confirmação da promessa – Sara ________v.12 

- Clamor por Sodoma e Gomorra. Não havia nem ______ justos. v.32 

 

19 – A destruição de Sodoma e Gomorra. 

Em Gênesis 19, temos a conclusão da triste história de Ló. Através da vida de Ló nós podemos ver o 

quanto um filho de Deus pode perder por tomar decisões erradas e por se embaraçar com este mundo. 

O relacionamento espiritual de Ló com Deus é provado das seguintes maneiras: 

A. A Palavra de Deus declara que ele foi um homem _________ [II Pedro 2:6-9]. 

B. Ló queria recepcionar e proteger aqueles homens que ele considerava ser justo. 

C. Ló repreendeu o ímpio [Gênesis 19:7]. 

D. Ló pais dos povos: _______________ e __________________v.37-38 
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