Aula 26

(Pequena recapitulação)
 Estudamos até aqui as três primeiras épocas da humanidade, como divididas em nosso
estudo para facilidade de entendimento, e vimos como Deus foi se revelando ao homem
através das áreas da Palavra, Adoração e Governo.
Vimos também como Deus, após a queda do homem, foi e continua apresentando Seu
plano de resgate para o homem, e como Satanás apresenta também o seu plano
“semelhante”, para desviar o homem de Deus.
Também estudamos alguns princípios de Deus, e como recordação para ficar bem claro e
sempre considerarmos, vimos como Deus estabeleceu desde o início, que os seres
espirituais, inclusive o próprio Deus, só podem agir na terra através do homem.
 Salmo 115:16; temos que ter este princípio muito bem claro,
para entendermos como as coisas acontecem
aqui na terra.


1ª época: Adão e Eva, inocência; estudamos a criação e como o pecado entrou no
universo e na raça humana. Neste período a humanidade rejeitou a revelação de
Deus na área da Palavra. Vimos como o homem não creu na Palavra de Deus e
pecou, dando ouvidos e crendo na palavra de Satanás. Essa época terminou com um
juízo para o homem que foi a saída do Jardim do Éden.



2ª época: Caim e Abel, consciência; neste período o homem rejeitou a revelação de
Deus na área da Adoração. Estudamos como Deus determinou o sacrifício com
sangue para o homem se relacionar com Ele, e vimos como Caim, seguindo o plano
“semelhante” apresentado por Satanás, decidiu inaugurar o próprio caminho, sem
sangue, através das obras de suas mãos. Vimos como a humanidade guiada pela
consciência do homem se desenvolveu e como se corrompeu, culminando com o
juízo do dilúvio.



3ª época: Noé e as nações; após o dilúvio, com a preservação de Noé e sua família
através da graça de Deus, estudamos como Deus colocou ao homem uma forma de
governo; Deus iria estabelecer um reino na terra. Mas a humanidade comandada por
Ninrode oficializou o caminho de Caim, o caminho das obras, e estabeleceu o próprio
caminho para ir para o céu; até mesmo um monumento à rebelião foi erguido, a torre
de Babel. Deus propôs o Seu reino, mas Ninrode fez um reino semelhante, onde o
começo do seu reino foi Babel. Como juízo para aquela época, Deus estabeleceu a
confusão das línguas, de onde surgiram as nações.

 As nações, ou seja a humanidade como um todo, rejeitaram a revelação de Deus nas três
áreas, mas Deus não iria rejeitar as nações. Por amor as nações, por amor ao homem,
Deus iria prosseguir com Seu plano de resgate da humanidade. A Bíblia toda é uma
história do amor de Deus para com o homem. Não há nada que faça Deus desistir de
amar o homem e prosseguir com Seu plano de resgate. Glória seja dada a Deus mesmo!
 Deus agora não irá mais falar com as nações nem com a humanidade como um todo,
Deus agora vai lidar com indivíduos. Deus vai então chamar um homem e irá formar uma
nova nação a partir desse homem, nação essa abençoadora das demais nações que o
rejeitaram.
 O programa de Deus para com as nações como um todo, ficou suspenso. No futuro Deus
irá tratar especificamente com as nações, como grupos que são. Dentro das nações
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existem indivíduos que seguem a Deus, porém não existe uma só nação que tem o Deus
criador dos céus e da terra como soberano Deus. Deus então não pode mais usar uma
nação e vai então chamar um homem, e deste homem formará uma família, desta família
formará um povo e deste povo formará uma nação.
 Quando Deus revela o Seu plano a humanidade, para que o homem o siga, é necessário
primeiro enxergar que o plano é de Deus, aceitá-lo e seguí-lo; isso vale para todas as
épocas que estamos estudando. O 1º passo para enxergarmos e seguirmos a revelação
de Deus, é restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Para nós hoje em nossa
época, antes de restabelecermos o nosso relacionamento com Deus através de Jesus
Cristo, não tínhamos condições de entender o plano de Deus. Então, após recebermos
Jesus, nossa vida mudou totalmente, nossos olhos espirituais foram abertos e aí sim
passamos a entender o plano de Deus. Porém foi necessário 1º restabelecermos nosso
relacionamento com Deus.
 Na 4ª época que vamos iniciar agora, Deus vai restabelecer 1º o relacionamento com um
homem, com um indivíduo. É interessante que sentimos os efeitos dessa época até hoje,
pois Deus ainda trata a humanidade através de indivíduos.

7- ABRAÃO E A FORMAÇÃO DE ISRAEL
7.1 A chamada de Abraão


 Gênesis 11:26~30;
 Gênesis 12:1~3;

a família de Terá, pai de Abrão
Deus aparece a Abrão e lhe faz uma
promessa

Esta foi a ordem cronológica dos acontecimentos:
 1º Deus aparece a Abrão, na cidade de Ur da Caldeia, e fala estas palavras a ele:
 Gênesis 12:1~3
 Depois segue-se;  Gênesis 11:31~32
 O que Deus falou a Abrão (note que não é Abraão) em  Gênesis 12:1~3? Abrão, sai da
tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus não falou a Terá, pai de Abrão. O
que vimos acontecer? A família toda saiu,  Gênesis 11:31~32. Só a 1ª condição foi
cumprida, Abrão saiu da terra. E o que ocorreu? Abrão ficou parado em Harã.
 Atos 7:2~4;
o N.T. explica que Abrão foi chamado por
Deus e não seu pai.
Abrão levou toda a casa do pai e não devia levar. Mas a misericórdia e bondade de Deus
são muito grandes que Ele permitiu que Abrão cuidasse do pai até o fim; honrar pai. Com
a morte de seu pai, Deus falou: agora mais uma condição foi cumprida, "Abrão sai da
casa de teu pai".
 Porém, ainda faltava mais uma condição, porque? Quem Abrão levou consigo? A
parentela, Ló seu sobrinho  Gênesis 12:4. Deus permitiu, Ele está acostumado com as
“bobagens” e erros que fazemos! Deus fica esperando até que Abrão se separe de Ló,
veremos na seqüência do estudo.
 Porque Deus escolheu Abrão? Porque quis. Não havia nada de especial em Abrão, a não
ser a fé com que respondeu quando Deus o chamou. Abrão não era melhor do que
nenhum homem.
 Josué 24:2;
a família de Abrão era idólatra.
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Como vocês acham que foi a criação de Abrão? Foi uma criação idólatra. Se analisarmos
na história, veremos que a cidade de Ur na Caldeia, era uma cidade dedicada a deusa
Lua, chamada de Nana. É nesta família idólatra que Abrão foi criado!
 Mas vimos em  Atos 7:2, que “o Deus da glória apareceu a Abrão”! Onde nós
estávamos quando Jesus nos chamou? Na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, na
magia negra, na indiferença, no materialismo, no mundanismo, igual a Abrão. Tem alguns
que vêm logo e respondem: “eis-me aqui Senhor”, mas outros têm que vir arrastados. É
como o nascimento de uma criança: parto normal, pouca dor; cesariana; ou fórceps.
 “... serviam a outros deuses”. Foi daí que Abrão saiu. É tão bom vermos esses super
heróis da fé. Achamos que são super heróis, mas não são, são como nós.
 Tiago 5:17~18; Elias era sujeito as mesmas paixões que nós;
mas orou e não choveu e depois orou e
choveu.
Qual era então a diferença? A fé! Conheciam e confiavam no seu Deus.
 “Quando o Deus da glória apareceu a Abrão”, acho que Abrão pensou: “era isso que eu
estava procurando! Já estava cansado desse deus lua que não responde a nada que
peço”. É o mesmo que acontece hoje quando alguém nasce de novo: “Ah, era isso que
eu estava procurando”; procurou em tudo durante anos. Foi isso que aconteceu com
Abrão.
 Deus tinha 3 objetivos para chamar esse homem e dele fazer uma grande nação:
 1º objetivo: formar um povo que receberia a Palavra de Deus e a guardasse. Até
Moisés nada tinha sido registrado, não existia a Bíblia, nem mesmo o V.T. A
revelação de Deus era oral, já vimos isso no início do curso (Moisés aparece bem
depois de Abrão).


2º objetivo: ter um povo que fosse testemunho. Um povo formado por Deus é a
prova concreta que Deus existe.



3º objetivo: um povo do qual nasceria o Messias. Quando Deus fosse Se encarnar
neste planeta, Ele nasceria desse povo especial.

 Israel é a mola do mundo, Israel é o centro do mundo! Ponha seus olhos em Israel,
porque é lá que você vai entender o programa de Deus. Se você não entender Israel na
história bíblica, na história de Deus, se não puser Israel no devido lugar, você não irá
entender nada das coisas de Deus. O Diabo tem feito coisas terríveis desde o início, para
que o mundo odeie essa nação, para tirar essa nação do "mapa".
 Jeremias 31:35~36;
 Gênesis 12:3;

se Israel deixar de existir, o universo
acaba.
bênçãos para quem abençoar Israel e
maldição para quem amaldiçoá-la.

 Salmo 122:6; devemos orar pela paz de Jerusalém.
Uma das metas do curso, é colocar Israel em seu devido lugar na história bíblica e no
plano de Deus.
 Os três objetivos de Deus para criação de Israel, já foram cumpridos:
 1º objetivo; o povo de Israel quanto a receber a Palavra de Deus:
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 Romanos 3:1~2;

aos judeus foram confiados os oráculos
de Deus.



2º objetivo; Israel foi feita para ser testemunho às demais nações:
 Isaías 43:9~15;
Deus aqui está falando duro às nações
(V.9), e falando ao povo de Israel, que
eles são as testemunhas.
 Isaías 44:6~8;
Isaías está relacionando Deus o único
e verdadeiro que há sobre o universo e
que Israel é testemunha.
Mesmo na infidelidade e rebelião que ainda se encontra, Israel é testemunha. Que
povo há na terra que ainda conserva as mesmas características de povo, de unidade,
como Israel conserva, estando aprox. 2000 anos longe de sua terra? Você pode
explicar isso historicamente? Quando voltaram em 1948 a sua terra, fazia quase 2000
anos que tinham sido espalhados pelas demais nações. Você encontra um judeu,
seja de onde for, e diz que é judeu; você diz assim: é um judeu-brasileiro, um judeualemão, etc. É sobrenatural! É porque Deus decretou que é “povo testemunho”, é a
vocação de Deus e ninguém muda, aleluia!



3º objetivo; Israel ser a nação onde Deus encarnaria na terra:
 Romanos 9:4~5;
de quem descende o Cristo (o
Messias), segundo a carne; descende
dos judeus.

 Foi tudo dado aos judeus! Será que Deus gostou mais deles? Tem gente que pensa
assim, não por isso não. Nos três primeiros períodos as nações rejeitaram a Deus, então
Deus fez uma nação para que Ele pudesse "se fazer carne" e resgatar o homem, e
abençoar as demais nações. Essa nação foi feita para isso, não porque Deus gostasse
mais de Israel. A nação foi formada para esses propósitos, receber Sua Palavra, ser
testemunho e para que deles nascesse o Messias em carne.


 João 4:22;
 Mateus 1:1;

a salvação vem dos judeus.
filho de Davi, filho de Abrão.

Povo predileto, não; povo preparado para isso!
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