


Sinais de esperança: 
A Promessa.

SemAnA 4



Dia 1
O ANÚNCIO DO MAIOR EVENTO DE TODA EXISTÊNCIA

“Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência 
e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o 

calcanhar“.
Gênesis 3:15

 O mundo parece estar “ladeira abaixo”. Vimos até agora que 
o estrago do pecado devastou toda a humanidade e colhemos os 
frutos até hoje: corrupção, morte, mentiras, egoísmo, cobiça... E 
agora? O que irá acontecer? Será que há solução para um cenário 
tão devastado?
 Mesmo assim, Ele nunca deixou de amar e se preocupar com 
tudo o que fez. Deus ama a criação e ama cada um de nós. Por incrível 
que pareça, Ele irá resolver o problema da inimizade que há entre os 
seres humanos e tudo que foi criado.
 Deus anuncia que irá começar um povo com Abrão, e este povo 
será conhecido como povo de Deus. um processo de reconstrução 
para a história começará. 
 Os primeiros passos serão dados com este povo, mas ela 
não se encerra em Israel. Esta história culminará na resposta que 
se chama Jesus Cristo. Na crucificação, Jesus pisará a cabeça da 
serpente, o mau é vencido e somos novamente reconectados com o 
Criador. O mundo está cheio de problemas – onde temos colocado 
nossa esperança?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais:	Leia Romanos 8.18-25; 2 Coríntios 5.11-21



Dia 2
UMA VIAGEM SEM GPS

“Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da sua terra, do meio dos seus 
parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei”

Gênesis 12:1

 Abrão é chamado por Deus para uma missão. Ele será o 
instrumento de Deus para iniciar toda a transformação da humanidade 
que estava desnorteada. Deus promete direcioná-lo, mas não fala do 
destino final. Aliás, o destino não era a grande questão, mas a certeza 
de que Deus estaria ao lado dele nesta longa jornada.

 Note: mais importante do que saber os próximos passos, é 
saber quem está ao seu lado. Abrão abre mão da estabilidade, dos 
familiares e dos sonhos para abraçar o convite que Deus lhe faz. Abre 
mão e nem sequer sabe para onde está indo, mas o grande fato, é 
que ele aceita o convite para fazer parte de um grande projeto. 

 Outro detalhe importante: Abrão não é a grande resposta, ele é 
só o começo desse projeto que culminará em Jesus Cristo. Jesus é o 
destino final e, para lá esta grande jornada está caminhando.

 Para onde você tem levado sua vida? Onde você quer chegar? 
Aliás, Jesus está ao seu lado?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais: Leia	Salmos	46;	Mateus	28.16-20.



Dia 3
UM VEREDICTO DADO POR CAUSA DA FÉ

“Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça”

Gênesis 15:6

 Um grande passo se confiança foi dado por Abrão. Será que 
nós seríamos capazes? Abrão recebeu a promessa e a certeza da 
presença de Deus ao seu lado: ele seria o pai de uma grande nação. 
Mas um dos problemas é que Sara não podia ter filhos, além do 
problema da idade avançada. Como ele seria o pai de uma grande 
nação sem descendentes?

 Deus age de maneiras sobrenaturais, contra todos os 
improváveis. Deus diz que de Sara nascerá o herdeiro e terão tantos 
descendentes como as estrelas do céu. Improvável, não é? E Abrão 
nessa promessa, creu. Ele confiou e decidiu crer naquilo que o Senhor 
havia dito.

 Creu e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão recebe mais do 
que um filho, ele recebe a alegria de que desse povo viria o Messias, 
o Salvador.

 Você tem encontrado dificuldades para acreditar no cuidado de 
Deus por ti? Não importa o “tamanho” do problema, o que importa é 
confiarmos no que Deus diz!

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais: Leia Salmo 23; Marcos 4.35-41.



Dia 4
COMO ASSIM?

“Disse ele a seus servos: “Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o 
rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos”.

Gênesis 22:5

 Abraão, mesmo com idade avançada recebe um filho como 
presente, é a confirmação de que sua descendência seria aquela 
tão numerosa conforme fora prometido. Filho no colo, esposa ao 
lado, povo começando a ser formado, parece que tudo está se 
encaminhando. Mas, algo inusitado acontece – Deus pede que 
Abraão pegue esse seu filho Isaque que era tão esperado, suba o 
monte e sacrifique-o para o Senhor. Isso mesmo, sacrifique-o. Mas 
porquê? Não faz sentido. Mas trata-se de uma prova (Gn 22.1)

 Abraão confiava em Deus, acima de todas as coisas. Mesmo 
com aquele pedido que Deus lhe fizera, Abraão diz aos seus servos 
que eles irão fazer o sacrifício e logo voltarão.

 No momento derradeiro, Abraão pronto para sacrificar Isaque, 
Deus o manda parar e no meio dos arbustos, aparece um animal para 
o sacrifício. A integridade e confiança de Abraão é colocada à prova 
até o limite. A descendência com Isaque é mantida.

 Assim como Deus provê um cordeiro para o lugar de Isaque, o 
Novo Testamento, nos mostra que Deus providenciou um cordeiro 
para ser sacrificado no lugar da humanidade: Jesus Cristo!

 Jesus Cristo é sacrificado em nosso lugar – você já o agradeceu 
por isso?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais:Leia Romanos 8.28-38; João 1.29-34.



Dia 5
 EXCLUSIVIDADE

“Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa’. 
Essas são as palavras que você dirá aos israelitas”.

Êxodo 19:6

 Ser chamado de povo exclusivo de Deus deve gerar um certo 
status. Afinal, em meio a tantos povos que existiam, um dos menores e 
mais “insignificantes” é escolhido. Uma grande honra, mas ao mesmo 
tempo, um grande compromisso.
 Através desse povo de Israel, Deus pretende redimir todas as 
coisas que foram corrompidas com o pecado, um novo começo para 
todos. Mas o que é de se esperar, é que este povo seja um exemplo 
para todas as nações. Que todos possam olhar para Israel e perceber 
que ali há algo diferente.
 um povo santo, respeitável e que vive uma vida digna. 
Está percebendo? Existe muita honra, mas também uma enorme 
responsabilidade. Eles deveriam ser um reflexo do Deus de Israel, 
mesmo que isto implique em ser diferente de todos os outros povos.
 As pessoas olham para nós e percebem algo diferente? Como 
temos levado nossa vida? Quem sabe, mais do que discursos, mas 
uma forma de viver que mostre algo novo!
 

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais: Leia Deuteronômio 7.7-9; 1 Pedro 2.9-10.



Dia 6
MISTÉRIO REVELADO

“O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que 
agora foi manifestado a seus santos”.

Colossenses 1:26

 Quando olhamos para toda essa nossa história, são capítulos 
que vão se encaixando para chegarmos na pintura final deste quadro. 
Houveram atos de preparação, de alusão e até alguns cumprimentos 
parciais. Mas quando é que teremos a noção do todo que estava 
acontecendo?

 Quando falamos de Jesus Cristo, temos a concretização e visão 
final do grande plano que Deus tinha para a humanidade. O grande 
mistério é revelado na vinda de Jesus. Todos os atos da história 
apontam para este grande evento.

 Jesus Cristo é visto com o Messias, o esperado para a redenção 
da humanidade, nele é que temos a esperança, mesmo em meio a 
tantos problemas que temos visto e enfrentado. 

 Enquanto Jesus for somente um personagem da história, nós 
ainda não compreendemos o seu real papel. Ele é o Redentor da 
história, e da nossa história!

 Você tem dificuldade em acreditar nessa história toda? E que 
ela é a sua história? Que tal orar a respeito e pedir que Deus lhe faça 
crer?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais: Leia Mateus 16.13-20; Salmo 121.



Sinais	de	Esperança	
 A Promessa.

             A palavra promessa pode despertar em você muitas 
reações. Talvez você pense em política. Políticos que fazem inúmeras 
promessas, mas nunca cumprem. Talvez você tenha uma marca 
emocional negativa em sua história porque seus pais ou pessoas 
importantes fizeram promessas importantes a você e não cumpriram. 
Pra não descartar reações positivas, pode ser que foram fiéis e leais a 
você e cumpriram as promessas que te fizeram.

    Deus estava entristecido com a humanidade, mas não havia aberto 
mão dela. Deus não desistiu da humanidade. Antes mesmo de criar 
o mundo, ele já havia derramado seu amor sobre alguns daqueles 
que habitariam a terra. Ele havia escolhido um povo e continuou a 

derramar seu amor em abundância sobre aquele povo, a ir atrás dele, 
atraindo-o, mesmo quando o povo fugia dele (...) Deus persevera em 
seu amor e continua a chamar aqueles que são seu povo de volta 

para si. Ele envia mediadores para representá-lo, reis para conduzi-
los, juízes para reinar sobre eles, profetas para avisá-los. Por fim, envia 

seu próprio Filho. Deus torna-se homem para salvar a humanidade.”
TIM CHALLIES E JOSH ByERS

         		Sinais	de	Esperança:	A	promessa  

  Acabamos de nos deparar com um momento desolador. Deus, 
o Criador, decidiu criar todas as coisas e as fez maravilhosamente 
boas, perfeitas, sem defeito. Porém, o ápice da Criação, a 
humanidade, representados por Adão e Eva, o primeiro casal, 
instigados pela serpente, decidem rebelar-se contra o Criador. Em 

Estudo em Grupo



vez de submeterem-se ao seu governo justo e amoroso, acreditam na 
ilusão de que podem se virar sozinhos. Poderíamos esperar que Deus 
entregasse a humanidade à sua escolha autônoma, sadicamente 
esperando que eles se dessem mal. Mas, não foi isso que Ele fez. Ali, 
no momento em que nossos primeiros pais se rebelam contra Deus, 
recebem juízo e punição por seus pecados. Mesmo tendo todo direito 
de extingui-los da existência, o Criador revela seu caráter gracioso.

 Deus cobre Adão e Eva com peles de animais e faz uma 
promessa: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua 
descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você 
lhe ferirá o calcanhar”. (Gn 3:15 )O descendente da mulher vai pisar 
a cabeça da serpente. Deus vai restaurar a humanidade por meio 
do seu Escolhido. Isto é o que conhecemos como protoevangelho 
- o primeiro lugar que há menção da boa notícia. A promessa de 
que Deus, um dia, iria salvar a humanidade e toda a criação de sua 
condição caída e sujeita, agora, a toda espécie de maldade, causada 
pelo pecado.

 Deus revela o início do maior evento da história. Ele irá resgatar 
a humanidade do buraco em que nos enfiamos. Ele vai enviar 
Alguém. O descendente da mulher iria experimentar os resultados da 
queda em si, privação, dor, sofrimento, angústia, porém, iria destruir 
e destituir o poder enganador da serpente e revelar-se poderoso, 
salvador e restaurador. E é para este momento principal que a 
história se encaminharia. Preciso te dizer que, embora Deus tenha um 
plano e seja fiel e poderoso para cumpri-lo, a humanidade continua 
em sua obstinada rebeldia. E Deus, em sua justiça, decide punir a 
humanidade quando esta se corrompe sobremaneira. O dilúvio vem, 
mas a família de Noé e os animais são preservados. (Gn 6-10)

 Em sua tentativa de autonomia e autossuficiência, seguindo a 
proposta da serpente no Éden, um grupo de pessoas decide construir 
uma torre bem alta para terem seus nomes famosos e chegarem até 
os céus. Pretendem controlar a divindade em benefício próximo. Esta 
é a história de torre de Babel. (Gn 11) Em sua graça e justiça Deus 
frustra os planos humanos e mostra que Ele continua dirigindo a 
história para o seu ponto principal: salvação e restauração.

 No decorrer da história você percebe que Deus é especialista 
em realizar planos improváveis. Deus chama um homem por nome 



Abrão. Pede que ele deixe sua terra, seus cultos pagãos, seus pais e vá 
para uma terra que Deus mostraria. uma viagem sem GPS, (Gn 12.1-3) 
mas de mãos dadas com o Criador dos céus e da terra. Abrão que se 
tornaria Abraão acabara de iniciar, por iniciativa de Deus, uma jornada 
na qual, passo a passo, o Deus Todo-Poderoso lhe descortinaria seu 
plano perfeito, o plano de redimir toda a criação. 

 Para tanto, Deus faz uma promessa a Abrão. Mesmo já velhos, 
ele e sua esposa Sara, teriam um filho e, por meio dele, uma grande 
nação seria formada. A intenção de Deus é clara: revelar-se a este 
povo, estar no meio deles e, por intermédio deles abençoar toda a 
criação. 

 Deus leva tão a sério que as pessoas creiam em sua Palavra e 
em sua promessa que Abraão é considerado justo porque creu que 
o Deus que o chamou, o abençoaria e que dele faria uma grande 
nação e ainda, que sua descendência abençoaria toda a criação. 
Abraão creu no Redentor. Creu naquele que resolveria o problema 
do pecado e da desarmonia. Por isso, uma das formas de identificar a 
descendência de Abraão é chama-los de “o povo da Promessa”.

 Narrando de forma sucinta o que está adiante, Deus faz de 
Israel um Reino para ser o seu Rei entre eles.  Ele quer um grande povo 
que fosse representante de seu Reino. E para isso, Deus vem habitar 
no meio do povo, o que era demonstrado pelo tabernáculo levantado 
no deserto por Moisés, segundo as minuciosas especificações dadas 
por Deus, após a miraculosa libertação do Egito, onde haviam sido 
escravos por cerca de 400 anos. Isso também revela uma maravilhosa 
Promessa: um dia, Deus tabernacularia, isto é, se apresentaria ao 
povo em carne e osso. um dia Ele se mostraria como o Emanuel, o 
Deus conosco, o Deus entre nós. (Êxodo 19)

 Mas o povo, obedecendo insistentemente aos seus corações 
rebeldes, desviam-se da vontade do Senhor vez após vez. Deus envia 
juízes e profetas para alertar o povo de sua infidelidade com Deus. 
O povo experimenta momentos de glória pela bondade de Deus e 
por sua fidelidade, porém, infelizmente experimentam o amargor no 
estômago de pecados que talvez foram doces na boca.

 São subjugados por povos poderosos, perdem batalhas, 
sofrem com o exílio, clamam por restauração. Enfim, Israel é infiel e 



não estende de forma eficaz a aliança de Deus para os povos à sua 
volta. Entretanto, Deus não se esquece de sua promessa. Sempre há 
um remanescente fiel. Mesmo que de forma “tímida” Deus continua 
a ser adorado, ele insiste com o seu povo, ele os corrige e os conduz 
para que a promessa que fizera se cumpra por meio do seu povo 
eleito.

 A promessa da vitória sobre a serpente, a eleição de Israel, 
os cultos e sacrifícios, a monarquia, os juízes e os profetas. Tudo 
isso tinha o objetivo de preparar o caminho para o cumprimento da 
Promessa de Deus em carne, osso e glória. Toda a Escritura do Antigo 
Testamento são fatos, mas funcionam como sombras que anunciam 
a verdadeira luz que ilumina toda a criação: Jesus Cristo, o Eterno 
Filho de Deus, o verdadeiro descendente de Abraão, o filho da mulher 
que pisou a cabeça da serpente. Aquele que conjuga em si todos os 
ofícios de que precisamos. Em uma só pessoa encontramos: Mais do 
que o Profeta, a Própria Palavra encarnada. 

 Mais do que um sacerdote, mas aquele que abriu por meio do 
sacrifício de si mesmo o caminho até o Pai. E o Rei dos reis e Senhor 
dos senhores. Ele é a promessa. Ele é o cumprimento da promessa. 
Ele é aquele sobre quem toda a Escritura fala.

 ONDE ME ENCONTRO NESSA HISTÓRIA? 

 Estas promessas se cumpriram em favor de toda a criação, 
isso inclui você! Deus não perdeu as rédeas da história. Inúmeras 
coisas aconteceram. Fatos terríveis e, aos nossos olhos, inesperados. 
A ponto de acharmos que não haveria mais esperança. Mas, Deus é 
fiel, providente e poderoso para cumprir todas as suas promessas. 
A Promessa está viva e assentada num trono, pronto para fazer de 
você e das pessoas à sua volta “o povo da promessa”. Qual será 
sua resposta a este Deus amoroso, poderoso e mantenedor de sua 
Palavra e que ordena todas as coisas para revelar-se Salvador?



Descubra	seu	papel	nessa	
grande	história:

 
 Inicialmente, nosso papel não é fazer, mas sim crer! Contudo, 
saiba: crer de verdade tem a ver com aceitar uma viagem sem GPS, 
mas com o guia que criou céus e terra e conhece todas as vielas deste 
mundo. Sabe o que Ele quer de você? Fé! uma completa entrega aos 
cuidados daquele que promete e cumpre!



Aislan	Greuel.
IECLB. Casado há 3 anos com Gabriele, juntos tem duas 
filhas.

Ricardo	Lima	Rennó

Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Casado com 
Amanda Rosa Guimarães Rennó.
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