
 
 
 
 
 
 
 

AAbbrraaããoo  éé  pprroovvaaddoo  
 
Ler: Gênesis 22.1-19 
 

ais uma vez a fé de Abraão é provada. Embora Deus lhe tenha 
revelado de forma espetacular seu plano completo de futuro, 
a execução desse plano tem sido cheia de percalços e 

armadilhas. 
 

O que Deus quer? Fé, diz a Bíblia. O que significa confiança 
total, apesar de todos os pesares. Enfim Abraão aprende essa lição. 
Ele e Sara não viverão para ver os descendentes se multiplicarem 
feito estrelas no céu. Mas têm um filho querido, a quem deram o 
nome de Isaque, ou “riso”, talvez para se lembrarem do absurdo, do 
milagre da concepção na idade em que estão. 

 
De repente, Deus aparece com um último teste de fé, uma 

provação de tal forma grave que faz todas as outras parecerem 
brincadeira de jardim de infância. A Bíblia deixa claro que o Senhor 
nunca teve a intenção de permitir que Abraão levasse de fato o 
sacrifício de crianças, Deus chama essa prática de “coisa que não 
ordenei, da qual nunca falei nem jamais me veio à mente” (Jeremias 
19.5), pois, ao mesmo tempo, já providenciava outro sacrifício, um 
carneiro preso pelos chifres perto dali. Mas Abraão não sabe de nada 
disso ao subir a montanha íngreme acompanhado do único filho. (No 
futuro, esta mesma montanha abrigará Jerusalém, lugar onde Deus 
dará seu único Filho como sacrifício definitivo por todas as pessoas). 

 
Vezes demais Abraão duvidou de Deus – agora ele obedecerá, 

custe o que custar. Foi necessária mais de uma centena de anos, 
porém ele, enfim, aprendeu a confiar. Desde então, tornou-se 
conhecido como homem de grande fé. 

 
Meditação Diária: 
Você já passou por um “monte Moriá”, uma situação em que 
se viu face a face com circunstâncias extremas e precisou ter 
grande fé em Deus? Como o Senhor tem lhe ensinado a 
confiar nele? 
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