


DEUS  SE  FAZENDO  CONHECER   
ATRAVÉS  DE  SEUS  ESCOLHIDOS 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 
 
 

“Mas o que se gloriar, glorie-se nisto:  
em entender, e em me conhecer, que eu sou o Senhor, 

que faço benevolência, juízo e justiça na terra,  
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor”.  

 
 
 

Jeremias 9:2 



A PARTIR DE UR DOS CALDEUS 



1 – Quem é o descendente de Sem que teve o papel fundamental 
na revelação que Deus? Gênesis 11:26 

  
 E viveu Terá setenta anos, 

e gerou a Abrão, a Naor, e a Harã. 



2 – Com a morte de seu pai Terá, Abrão se torna o líder da sua 
família. Como líder, que ordem e promessa Abrão recebeu de 

Deus? Gênesis 12:1-3 
 

Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra,  
da tua parentela e da casa de teu pai,  

para a terra que eu te mostrarei. 
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e  

engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. 
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei  

os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas  
todas as famílias da terra. 



ALTARES NA TERRA PROMETIDA 



3 – Que reverência prestou Abrão a Deus depois que ele recebeu a 
promessa de herdar toda a Terra de Canaã como herança para 

seus descendentes? Gênesis 12:7 
  

 E apareceu o Senhor a Abrão, e disse:  
À tua descendência darei esta terra.  

E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 



4 – Ainda dentro dos limites da Terra de Canaã, onde Abraão 
ergueu outro altar e para qual propósito? Gênesis 12:8 

 
E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, 

e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente;  
e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 



A IMPORTÂNCIA DOS ALTARES 



5 –De volta à Terra Prometida, o que procurou Abraão?  
Gênesis 13:1-4 

  
 Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, 

ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. 
E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. 
E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar  

onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai; 
Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito;  

e Abrão invocou ali o nome do Senhor. 



6 – Como Davi se expressava ao entrar em contato com Deus 
onde houvesse um altar dedicado a ele? Salmos 43:3-4 

 
Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem  

e me levem ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos. 
Então irei ao altar de Deus, a Deus,  

que é a minha grande alegria,  
e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. 



A PROMESSA SENDO RENOVADA 



7 - Que promessa Deus renovou a Abrão nesse novo encontro? 
Gênesis 13:14-17 

  

E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: 
Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, 

para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente; 
Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua 

descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o 
pó da terra; de maneira que se alguém puder contar o pó da 
terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, 

percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura; 
porque a ti a darei. 



8–Depois de ter a promessa reconfirmada, o que Abrão fez mais 
uma vez? Gênesis 13:18 

 
E Abrão mudou as suas tendas,  

e foi, e habitou nos carvalhais de Manre,  
que estão junto a Hebrom;  

e edificou ali um altar ao Senhor. 



O MONOTEÍSMO ANTES DOS ISRAELITAS 



9 – A quem, mesmo Abrão reconheceu como sacerdote do Deus 
Altíssimo? Gênesis 14:18-20 

  
 E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho;  

e era este sacerdote do Deus Altíssimo. 
E abençoou-o, e disse:  

Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo,  
o Possuidor dos céus e da terra; 
E bendito seja o Deus Altíssimo,  

que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.  
E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 



10 – Qual a diferença dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque e 
a levítica? Qual era mais importante? Gen 14:18 

Hb 5:4-10  e  7:1-3 
 

E Melquisedeque, rei de Salém,  
trouxe pão e vinho;  

e era este sacerdote do Deus Altíssimo. 



10 – Qual a diferença dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque e 
a levítica? Qual era mais importante? Gen 14:18 

Hb 5:4-10  e  7:1-3 
 

E ninguém toma para si esta honra,  
senão o que é chamado por Deus, como Arão. 

Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo,  
para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse:  

Tu és meu Filho, hoje te gerei. 
Como também diz, noutro lugar:  

Tu és sacerdote eternamente,  
Segundo a ordem de Melquisedeque. 



10 – Qual a diferença dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque e 
a levítica? Qual era mais importante? Gen 14:18 

Hb 5:4-10  e  7:1-3 
 

O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor  
e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, 

foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era Filho,  
aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. 
E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da  

eterna salvação para todos os que lhe obedecem; 
Chamado por Deus sumo sacerdote,  
segundo a ordem de Melquisedeque. 



10 – Qual a diferença dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque e 
a levítica? Qual era mais importante? Gen 14:18 

Hb 5:4-10  e  7:1-3 
 

Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote  
do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando  
ele regressava da matança dos reis, e o abençoou; A quem 

também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por 
interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém,  

que é rei de paz; Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo 
princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante 

ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 



DEUS ESTABELECE UM SINAL 
PARA SUA ALIANÇA COM ABRÃO  

E SEUS DESCENDENTES 



11 – Depois de lhe mudar o nome, que promessa/aliança Deus fez 
com Abraão? Gênesis 17:1-8 

  

 Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos,  
apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus  
Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. 
E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei 
grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto,  

e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim,  
eis a minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações; 
E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será  

o teu nome; porque por pai de muitas nações te tenho posto; 



11 – Depois de lhe mudar o nome, que promessa/aliança Deus fez 
com Abraão? Gênesis 17:1-8 

  

 E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, 
e reis sairão de ti; E estabelecerei a minha aliança entre mim e 

ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por 
aliança perpétua, para te ser a ti por Deus,  

e à tua descendência depois de ti. 
E te darei a ti e à tua descendência depois de ti,  

a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã  
em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Deus. 



12 – Que sinal Deus ordenou para que através dele os herdeiros 
dessas promessas pudessem ser identificados? Gênesis 17:9-14 

 

Disse mais Deus a Abraão:  
Tu, porém, guardarás a minha aliança,  

tu, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. 
Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós,  

e a tua descendência depois de ti: Que todo o homem entre vós 
será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio;  

e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. 
O filho de oito dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas 
vossas gerações; o nascido na casa, e o comprado por dinheiro 



12 – Que sinal Deus ordenou para que através dele os herdeiros 
dessas promessas pudessem ser identificados? Gênesis 17:9-14 

 

a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. 
Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, 

e o comprado por teu dinheiro; e estará a minha aliança  
na vossa carne por aliança perpétua. 

E o homem incircunciso,  
cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada,  

aquela alma será extirpada do seu povo;  
quebrou a minha aliança. 



O MOTIVO PARA A ESCOLHA DE ABRAÃO: 
BENÇÃO PARA A HUMANIDADE 



13 – O que pretendia Deus com a escolha de Abraão?  
Gênesis 18:18 

  
 Visto que Abraão certamente  

virá a ser uma grande e poderosa nação,  
e nele serão benditas todas as nações da terra? 



14 – Deus operou um milagre e nasceu Isaque, o “filho da 
promessa”. O que Abraão fez e como Sara se sentiu? Gên 21:1-7 

 
E o SENHOR visitou a Sara, como tinha dito;  

e fez o SENHOR a Sara como tinha prometido. 
E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, 

ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. 
E Abraão pôs no filho que lhe nascera,  
que Sara lhe dera, o nome de Isaque. 

E Abraão circuncidou o seu filho Isaque,  
quando era da idade de oito dias,  



14 – Deus operou um milagre e nasceu Isaque, o “filho da 
promessa”. O que Abraão fez e como Sara se sentiu? Gên 21:1-7 

 

como Deus lhe tinha ordenado. 
E era Abraão da idade de cem anos, 
quando lhe nasceu Isaque seu filho. 
E disse Sara: Deus me tem feito riso;  

todo aquele que o ouvir se rirá comigo. 
Disse mais:  

Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos?  
Pois lhe dei um filho na sua velhice. 


