
  
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMÍÍLLIIAA,,  UUMM  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEEUUSS  ––  66ªª..  ppaarrttee  

 

“Certo dia Ismael, 
o filho de Abraão e 
da egípcia Agar, 
estava brincando 
com Isaque, o 
filho de Sara. 
Quando Sara viu 
isso, disse a 
Abraão:  

_ Mande embora 
essa escrava e o 
filho dela, pois o 
filho dessa 

escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho”. Gn 
21.9-10 

O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos efésios, exorta todos a não se 
encherem de vinho, ou seja, daquilo é banalidade ou entorpecente; 
ele adverte: “E não vos embriagues com vinho, em que há 
contenda, mas enchei-vos do Espírito”. Ef 5.18. 

Paulo está propondo uma experiência constante, a de serem cheios 
do Espírito Santo e ungidos com óleo novo. 

Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre outro casal: Abraão e 
Sara. Imaginem se Sara tivesse a oportunidade de se aconselhar com 
Paulo. Imagino Paulo dizendo: “Sara, Sara, quanto desperdício de 
energia! Pra que tantas lágrimas e escândalos? Você está 
gerando divisões em seu lar querida! Deseje ser uma mulher 
guiada pelo Espírito Santo”. 

 



Vamos analisar o que aconteceu nesta família e que o Espírito de 
Deus nos ajude com os erros deste casal, corrigir os nossos para 
glória de Deus. Vamos lá! 

Deus faz uma aliança com Abraão e uma das coisas que Ele diz a 
Abraão é: “O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu 
empregado Eliézer”. Gn 15.4 

No capítulo 16 de Gênesis podemos assistir Sara se precipitando. 
Quantas mulheres se precipitam em falar ou agir sem antes buscar a 
direção de Deus. Parecem uns vulcões prestes a entrar em erupção. 
 A Palavra do nosso Deus diz: “Lembrem-se disto, meus queridos 
irmãos: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para 
falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o 
que Deus aprova”. Tg 1.19 

Quando o Espírito Santo domina nossas vidas, Ele também indica a 
direção a ser tomada. Nós mulheres podemos contar com a Sua 
ajuda para a solução dos problemas que surgem no dia a dia. Se não 
formos guiadas pelo Espírito do Deus Vivo não saberemos o rumo a 
seguir, a não ser que estejamos cheias do seu Espírito, pois é Ele 
quem deve controlar as nossas vidas. Ele nos guia à presença de 
Deus. Então, uma verdadeira demonstração de poder é manifesta. 
Uma mulher que tem vida de oração e estudo da Palavra de  Deus 
pode contemplar a glória de Deus em seu lar. 

Existem momentos em que ficamos ansiosos. Queremos respostas 
imediatamente. Eu tenho um temperamento que tudo quero para 
ontem, então preciso estar constantemente aos pés do Senhor para 
que Ele controle esta minha ansiedade e quando me submeto a Ele 
então recebo a sua paz. É um exercício. A cada dia Ele vai 
trabalhando nesta área de minha vida e tenho recebido da parte Dele 
a capacidade de esperar sem me desesperar e se não fosse o Senhor 
com toda certeza colocaria a carroça na frente dos burros.  

Sara oferece Agar para ter um filho em seu lugar, assim que Agar fica 
grávida ela começa a ser desprezada por Sara. Lá na frente vamos 
ver o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Nasce 
Isaque (Gn 21). Quando o menino é desmamado eles realizam um 
banquete. E todos sabem o trabalho que dá realizar uma festa por 
mais simples que ela seja, agora imagine um banquete!  

Em algum momento da festa Sara viu Ismael brincando com Isaque. 
E quem tem filhos sabe que eles caçoam um do outro e dão 
gargalhadas, coisa de criança. Mas Sara não foi capaz de entender 
isto e tomou outra decisão sem buscar a direção de  Deus: “Mande 
embora essa escrava e o filho dela, pois o  filho dessa escrava 
não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho” Gn 21.10 



Você consegue imaginar a cena? Acabou a festa! Consegue imaginar 
como ficou a cabeça de Abraão? Não era apenas o filho “dessa 
escrava”, era o filho de Abraão com a escrava e quem ofereceu Agar 
a Abraão foi à própria Sara. Você consegue se colocar no lugar de 
Ismael e Agar? E Isaque o que deve ter sentido ao ver sua mãe 
tomar esta atitude? Eu confesso que todas as vezes que leio esta 
passagem me emociono. Deus orienta a Abraão a fazer exatamente o 
que Sara pedia, afinal não havia clima para que convivessem juntos, 
mas veja como Abraão despede  Agar e seu filho Ismael: “Então se 
levantou Abraão pela manhã de  madrugada, e tomou pão, e 
um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu 
ombro; também lhe deu o menino, e despediu-a foi-se, 
andando errante no deserto de Berseba”. Gn21.14 

Amados precisava ser desta maneira? Vejam o resultado de atitudes 
tomadas sem a direção de Deus. Mulheres sejam sábias em nome de 
Jesus! Muitos homens tomam atitudes equivocadas por causa de 
mulheres que não param de falar em suas cabeças. Veja o que 
acontece em seguida: “E consumida a água do odre, lançou o 
menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se 
em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco; porque 
dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em 
frente, e levantou a sua voz, e chorou”. Gn 21.15-16 

Um dia que era para ser de festa, celebração, terminou desta 
maneira. Eu fico imaginando Isaque fazendo aquelas perguntas que 
criança faz: “Mamãe o que aconteceu? Aonde meu irmão vai? 
Quando ele irá voltar? Vou sentir sua falta. Gosto de brincar 
com ele”. 

Meu bem nós precisamos ter em nossos lares mulheres e homens 
cheios do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida de perfeita 
comunhão com Deus. Precisamos viver uma vida de completa 
obediência a Deus. Uma vida de oração. Uma vida que demonstre 
amor por aqueles que nos cercam. Uma vida equilibrada na presença 
de Deus. Uma vida de adoração e isto é demonstrado através do 
nosso viver. Que Deus nos ajude para que tenhamos lares 
equilibrados, filhos com mentes sãs, filhos que façam parte de uma 
geração equilibrada emocionalmente e espiritualmente. Que nossos 
filhos possam se alimentar de bons exemplos em nossos lares e de 
um testemunho que honre e glorifique o nome do Senhor Jesus 
Cristo. Que suas palavras sejam sempre carregadas de misericórdia! 
Termino com uma frase: 

“Graça é o poder do Espírito Santo para entrar em nossa vida  
e dominar nossas tendências más”. Joyce Meyer 

 



 

Shalom Adonai! 

Regina Lopes 

Fonte: www.ministerioapoio.org.br  

  


