TUDO AO SEU TEMPO

JÓIA DA REVELAÇÃO:

“Verdadeiramente, mil anos aos seus olhos,
são como o dia de ontem, que já passou,
e como as poucas horas das primeiras
vigílias da noite”.
Salmos 90:4

ABRAÃO E O TEMPO

1 –Abraão ficou sabendo que a promessa de Deus seria cumprida
apenas muito tempo depois da sua morte? Gênesis 15:13-15
Então disse a Abrão: Saibas, de certo,
que peregrina será a tua descendência em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos
anos, mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir,
e depois sairá com grande riqueza.
E tu irás a teus pais em paz; em boa velhice serás sepultado.

2 –Por que Abraão não pode ver a promessa cumprida em seus
dias? Gênesis 15:16
E a quarta geração tornará para cá;
porque a medida da injustiça dos amorreus
não está ainda cheia.

FIRMEZA NA PROMESSA DE DEUS

3 – Já em idade avançada, Abraão havia perdido a fé nas
promessas de Deus? Gênesis 24:1-9
E era Abraão já velho e adiantado em idade,
e o SENHOR havia abençoado a Abraão em tudo.
E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa,
que tinha o governo sobre tudo o que possuía:
Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa,
Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus
e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher
das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito.
Mas que irás à minha terra e à minha parentela,

3 – Já em idade avançada, Abraão havia perdido a fé nas
promessas de Deus? Gênesis 24:1-9
e dali tomarás mulher para meu filho Isaque.
E disse-lhe o servo:
Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra,
farei, pois, tornar o teu filho à terra donde saíste?
E Abraão lhe disse:
Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho.
O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai
e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou,
dizendo: À tua descendência darei esta terra;

3 – Já em idade avançada, Abraão havia perdido a fé nas
promessas de Deus? Gênesis 24:1-9
ele enviará o seu anjo adiante da tua face,
para que tomes mulher de lá para meu filho.
Se a mulher, porém, não quiser seguir-te,
serás livre deste meu juramento;
somente não faças lá tornar a meu filho.
Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão
seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio.

4– Com essa crença em mente, que providências ele tomou para
garantir a Isaque a preservação da linhagem escolhida? Gên 25:5,6
Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque;
Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha,
deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda,
despediu-os do seu filho Isaque,
enviando-os ao oriente, para a terra oriental.

EVIDÊNCIAS DO TEMOR DE DEUS
NA TERRA DE CANAÃ

5 – Deus não tirou a Terra de Canaã dos contemporâneos de
Abraão porque eles ainda demonstravam temor a Deus. Para
percebermos isso, leia o que Isaque fez em Gênesis 26:6,7
Assim habitou Isaque em Gerar.
E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca
de sua mulher, disse:
É minha irmã; porque temia dizer: É minha mulher;
para que porventura (dizia ele) não me matem os homens
daquele lugar por amor de Rebeca; porque era formosa à vista.

6 –Como a mentira de Isaque foi descoberta e como ele foi
repreendido pelo povo da cidade de Gerar? Gênesis 26:8-11
E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo,
Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu,
e eis que Isaque estava brincando com Rebeca sua mulher.
Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse:
Eis que na verdade é tua mulher; como pois disseste:
É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia:
Para que eu porventura não morra por causa dela.
E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste?

6 –Como a mentira de Isaque foi descoberta e como ele foi
repreendido pelo povo da cidade de Gerar? Gênesis 26:8-11
Facilmente se teria deitado alguém deste povo
com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito.
E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo:
Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher,
certamente morrerá.

ISAQUE HERDANDO A PROMESSA

7 –Como Deus nessa ocasião reafirmou com Isaque a promessa
feita a Abraão? Gênesis 26:1-6
E havia fome na terra, além da primeira fome,
que foi nos dias de Abraão; por isso foi Isaque a Abimeleque,
rei dos filisteus, em Gerar.
E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito;
habita na terra que eu te disser;
Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei;
porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai;
E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus,

7 –Como Deus nessa ocasião reafirmou com Isaque a promessa
feita a Abraão? Gênesis 26:1-6
e darei à tua descendência todas estas terras;
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra;
Porquanto Abraão obedeceu à minha voz,
e guardou o meu mandado, os meus preceitos,
os meus estatutos, e as minhas leis.
Assim habitou Isaque em Gerar.

8– Para demonstrar que entendeu a vontade de Deus, o que
Isaque fez? Gênesis 26:23-25
Depois subiu dali a Berseba.
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse:
Eu sou o Deus de Abraão teu pai;
não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei,
e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão
meu servo.
Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor,
e armou ali a sua tenda; e os servos de Isaque cavaram
ali um poço.

ISAQUE TRANSFERINDO A PROMESSA

9 – Desde antes do nascimento dos gêmeos, o que Deus falou
sobre o herdeiro da promessa? Gênesis 25:21-26
E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher,
porquanto era estéril; e o Senhor ouviu as suas orações,
e Rebeca sua mulher concebeu.
E os filhos lutavam dentro dela; então disse:
Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor.
E o Senhor lhe disse:
Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão
das tuas entranhas, e um povo será mais forte
do que o outro povo, e o maior servirá ao menor.

9 – Desde antes do nascimento dos gêmeos, o que Deus falou
sobre o herdeiro da promessa? Gênesis 25:21-26
E cumprindo-se os seus dias para dar à luz,
eis gêmeos no seu ventre.
E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo;
por isso chamaram o seu nome Esaú.
E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar
de Esaú; por isso se chamou o seu nome Jacó.
E era Isaque da idade de sessenta anos quando os gerou.

10 – Quais são os elementos da bênção e das promessas
transferidas para Jacó? Gênesis 27:26-29
E disse-lhe Isaque seu pai: Ora chega-te, e beija-me, filho meu.
E chegou-se, e beijou-o; então sentindo o cheiro das suas
vestes, abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho
é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou; Assim,
pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra,
e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações
se encurvem a ti; sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua
mãe se encurvem a ti; malditos sejam os que te amaldiçoarem,
e benditos sejam os que te abençoarem.

TAL PAI, TAL FILHO

11 – Que ordem, baseada no que Abraão fez no passado, Isaque
deu para Jacó? Gênesis 28:1,2
E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o,
e ordenou-lhe, e disse-lhe:
Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã;
Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe,
e toma de lá uma mulher das filhas de Labão,
irmão de tua mãe;

12 –Ao mandar seu filho Jacó buscar esposa em terra distante, o
que Isaque pretendia garantir? Gênesis 28:3,4
E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar,
e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos;
E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo,
para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações,
que Deus deu a Abraão.

DEUS RENOVANDO
A PROMESSA COM JACÓ

13 – A promessa dada a Abrão, foi pessoalmente confirmada a
Jacó por Deus? Gênesis 28:10-15
Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã;
E chegou a um lugar onde passou a noite,
porque já o sol era posto;
e tomou uma das pedras daquele lugar,
e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar.
E sonhou: e eis uma escada posta na terra,
cujo topo tocava nos céus;
e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela;
E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse:

13 – A promessa dada a Abrão, foi pessoalmente confirmada a
Jacó por Deus? Gênesis 28:10-15
Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai,
e o Deus de Isaque; esta terra, em que estás deitado,
darei a ti e à tua descendência;
E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á
ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua
descendência serão benditas todas as famílias da terra;
E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei tornar a esta terra; porque não te deixarei,
até que haja cumprido o que te tenho falado.

14 – Que acordo fez Jacó, a exemplo do seu avô Abraão?
O que Jacó também fez? Gênesis 28:18-22
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada,
e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro,
e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela.
E chamou o nome daquele lugar Betel;
o nome porém daquela cidade antes era Luz.
E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo,
e me guardar nesta viagem que faço,
e me der pão para comer, e vestes para vestir;

14 – Que acordo fez Jacó, a exemplo do seu avô Abraão?
O que Jacó também fez? Gênesis 28:18-22
E eu em paz tornar à casa de meu pai,
o Senhor me será por Deus;
E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus;
e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.

