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RECADO PARA LIDERANÇA 

• TERÇA MAIS: Anote a agenda da Liderança para Outubro: 

✓ 16/Outubro: GD – Supervisores com Líderes 

✓ 23/Outubro: GD – Líderes com Auxiliares 

RECADO PARA A CÉLULA 

1. RETIRO DE CASAIS: Será de 30/Nov a 02/Dez, no Sítio 
Riacho das Pedras. Inscreva-se com a Vanessa! 

2. BAZAR: Estamos arrecadando roupas e acessórios para 

promover, em breve, um bazar em prol do Retiro de 
Casais 2018. Entregue a doação na secretaria da igreja 
identificando: “Retiro de casais – Vanessa”. 

3. CAMISETAS OUTUBRO ROSA | ABEAS: Campanha de 

conscientização pela prevenção do câncer de mama. A 
partir deste domingo, camisetas alusivas ao movimento 
serão vendidas à R$27,00. Toda a arrecadação será 
revertida para a CRISTOLÂNDIA FEMININA. Adquira sua 
camiseta nos projetos, no CAS ou encomende com 
Cleide Finco. 

4. ENSAIOS DA CANTATA DE NATAL: Ensaios do Grande Coro 
para as programações de fim de ano já começaram! Dê 
seu nome na secretaria da igreja ou diretamente com 
Kamily (98866-9993). Alguns dias serão alternados por 
isso, próximo ensaio será na terça-feira, 16/10, às 
19h30, na sala 208, da sede. 

5. MISSÃO POSSÍVEL 2: Juniores em ação, levando Palavra 
e Alimento! Será dia 10/11 e já estamos arrecadando 
alimento, roupas e brinquedos. Deixe sua doação na 
secretaria com Nome "Missão Possível dos Juniores". a 
inscrição do Junior com a equipe final dos cultos. Vagas 
Limitadas! 

 

EDIFICAÇÃO: SÍNDROME DO MORIÁ 

GÊNESIS 22:1 e 2 
1 Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, 

dizendo-lhe: Abraão! E este respondeu: Eis-me aqui!  2 Prosseguiu 

Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem 

amas; vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre 

um dos montes que te hei de mostrar. 

INTRODUÇÃO 

▪ Às vezes tenho medo de Deus. É impressionante a 
quantidade de vezes que Ele põe seus servos à prova em 
coisas importantes e essenciais. Dá uma impressão que 
o programa favorito de Deus é NO LIMITE! 

▪ De José pediu a juventude. De Jó a família, o bens e a 
saúde. De Paulo, seu status. 

▪ Parece que basta nos aproximarmos e Ele nos pedirá 
algo que nos custe muito caro. Chamo este 
comportamento divino de Síndrome do Moriá. 

▪ Mas eu quero lhe dar TRÊS MOTIVOS para que você não 
tenha medo e se aproxime de Deus. 

 

1. Antes do MONTE vem a JORNADA 

▪ Deus chama Abrão para uma caminhada de fé: Sai! 

o Sai da tua terra, da tua parentela (Gênesis 12) 

o Sai para a batalha (Gn 14:14 a 16) 

o Sai da tua tenda (Gn 15:5) 

 

▪ Deus dá uma VISÃO e somente depois nos DÁ UM MAPA 
(Gn 13:14 e 15) 

o A ordem é o Ide, colocar-se no rumo que Deus 
destinou, a evidência (a visão) acontecerá em 
Canaã!  

o Primeiro, Abraão “... partiu sem saber para onde 
ia” (Hebreus 11:8) 

o Depois, Deus mostrou o lugar: 14 E disse o Senhor 
a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta 
agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, 
para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do 

ocidente; 15 Porque toda esta terra que vês, te hei de 
dar a ti, e à tua descendência, para sempre. 

 

2. Antes da PROVA vem a PROMESSA 

▪ Deus enche o coração de Abrão com promessas: 

o Farei de você um grande povo (Gênesis 12:2) 

o Em ti serão benditas as famílias da terra (Gn 12:3) 

o Te darei toda a terra em que tocares os pés (Gn 
13:17) 



 

o Farei sua descendência ser numerosa e incontável 
(Gn 15:5) 

 

▪ Quero destacar uma das promessas: Abençoarei os teus 
abençoantes (Gn 12:3) 

o A palavra hebraica BARAKH (Bênção) tem a mesma 
raiz de BÉREKH (joelho) e de BARAKÁH (presente). 

o O sentido aponta para o dobrar-se perante Deus e 
alcançar assim o favor Dele! 

o A partir destes três palavras (BARAKH, BEREKH E 
BARACHÁ), podemos ver o significado prolongado do 
termo ABENÇOAR, que é: “trazer um presente para o 
outro, enquanto o outro estiver ajoelhado por 
respeito”. 

o O significado concreto desta palavra é: fazer ou dar 
algo de valor para outro. 

 

3. Antes do SACRIFÍCIO vem o RELACIONAMENTO 

▪ O rompimento na vida de Abraão é progressivo, 
tornando-o cada vez mais desapegado. 

o Sacrificando coisas e lugares: sair do país, da cidade 
aonde vivem os familiares, e da casa paterna. 

o Sacrificando relacionamentos: Separação dos seus 
pais, separação do seu sobrinho Ló, separação do 
seu filho Ismael e, por fim, separação de Isaque. 

 

▪ Sobre desapegar, Russel Shedd declarou nos últimos 
dias da sua vida, lutando com um câncer: 

o “O câncer é uma experiência muito boa, porque a 
gente sente-se desmamando do mundo e pronto 
para subir! Graças a Deus!” 

 

▪ Paulo sabia disso e declarou movido pelo Espírito Santo: 

o Romanos 8:18 – “Eu penso que o que sofremos 
durante a nossa vida não pode ser comparado, de 
modo nenhum, com a glória que nos será revelada no 
futuro.” 

 

▪ Deus nunca irá pedir de você algo que Ele não tenha 
dado muito mais. Ele é Deus de Promessas! 

 

CONCLUSÃO: 

Abraão é uma das maiores personalidades nas três maiores 

religiões do mundo: Judaísmo, Islamismo e Cristianismo. 

Ele aparece: 188 vezes no Alcorão, 40 vezes no AT e 75 

vezes no NT. 

 

Não se forma um PAI DA FÉ de uma hora pra outra. Não foi 

de uma hora para outra que Deus pediu a Abraão aquilo 

que ele possuía de maior valor: 

▪ Houve uma jornada lado a lado, houve a certeza do 
caráter daquele que fez a promessa, houve um 
relacionamento íntimo de amizade. 

 

Tudo começa com uma Jornada de Fé e prossegue até se 

tornar o pai de uma grande nação: 

Atos 7:2 a 4 (Discurso de Estevão) - 2E ele disse: Homens, 

irmãos, e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai 

Abraão, estando na mesopotâmia, antes de habitar em 

Harã,  3E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, 

e dirige-te à terra que eu te mostrar.  4Então saiu da terra 

dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai 

faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais 

agora. 

 
 

QUESTÕES PARA COMPARTILHAMENTO 

1. Você tem caminhado com Deus? Compartilhe 
experiências dessa jornada! 

2. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você 
está preparado para recebe-las? 

3. Você é um amigo de Deus? Gosta de estar com Ele? 
Passa tempo de qualidade com Ele? Qual nota você dá 
para seu relacionamento com Deus? 

 
Lembre-se:  

Muitas vezes queremos o benefício da PROVISÃO 
sem querer passar pelo monte da PROVAÇÃO! 

 
 

Uma semana abençoada em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 

 
 


