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objetivos
•
•
•

MOSTRAR QUE ABRAÃO ASSUMIU A POSTURA DE INTERDECER E NÃO DE CONDENAR.
EVIDENCIAR QUE ESSA É A POSTURA QUE DEUS ESPERA DA IGREJA .
MOSTRAR QUE A OBRA DE PRESERVAR O JUSTO É UMA OBRA DE DEUS.

textos base: GÊNESIS 18.22-33

desenvolvimento
Ouvimos na Palavra desse domingo pela manhã sobre a destruição de Sodoma e Gomorra.
Dentre tantas revelações que Deus nos trouxe por meia dessa ministração, queremos destacar
como Abraão se posicionou diante dessa notícia que o Anjo do Senhor veio trazer para ele.
Gênesis 18.22 diz que dois anjos foram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão
permaneceu diante do Senhor e por permanecer diante d’Ele compreendeu a seriedade do
momento que estavam vivendo, daquilo que estava para acontecer. Sendo assim Abraão toma
um posicionamento, se aproxima de Deus. O verso 23 diz isso: “Abraão aproximou-se dele e
disse:...” Essa postura de aproximar-se, assemelha-se à postura de um advogado para falar com
o juiz em um tribunal. Eles já estavam próximos, porém Abraão chega ainda mais perto, porque
precisava pedir algo muito importante ao Juiz.
Que postura linda Abraão teve. Interceder por seu sobrinho Ló e por sua família. Ló já
tinha feito sua escolha quando não quis ficar com ele, quando escolheu as riquezas e não a benção
de Deus que estava sobre ele. Ainda assim Abraão tem uma postura de misericórdia e não de
condenação, de interceder pela vida e não de desejar a morte. Ló deixou Abraão, mas Abraão
não abandonou a Ló. A partir desse momento no texto, Abraão entra em uma negociação com
Deus, parece algo muito ousado, e realmente é, porem essa “negociação” só foi possível, porque
a obra de preservar o ser humano é uma obra de Deus e não de Abraão, ele apenas participou
daquilo que já estava no coração de Deus.
Mesmo após argumentar muito com Deus a destruição realmente é inevitável, mas isso e
o fato de os anjos só terem chegado a Sodoma e Gomorra ao anoitecer, nos revelam a
longanimidade de Deus. É como se os anjos tivessem ido bem devagar, esperando que algo ainda
pudesse mudar e as cidades não serem destruídas.
Pergunta 01- Abraão estava próximo de Deus e agiu como o próprio Deus, com misericórdia
e intercedendo pelo perdido. Você já notou essa diferença em relação aos seus próprios
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sentimentos e atitudes? Quanto mais próximo de Deus, mais nos alinhamos com Ele e sua
forma de ver as coisas, ou quanto mais distantes mais os nossos sentimentos e ações são
afetados pela visão mundana? Fale sobre isso.
Pergunta 02- Abraão percebeu a seriedade do momento que estava vivendo e se posicionou.
Compreendeu que o Juízo de Deus estava para vir sobre aquelas cidades. Como temos vivido
na nossa geração? Será que temos compreendido a urgência da nossa época e nos posicionado
em favor dos perdidos, ante o Juízo que está por vir?
Pergunta 03- O desejo de Deus é que tenhamos o mesmo posicionamento que Abraão:
reconheçamos a seriedade do momento e intercedamos. O que você acha que nos tira desse
foco?
AUXÍLIO 03 – Muitas respostas podem estar corretas, mas é necessário destacar o
distanciamento que temos do coração de Deus, as distrações dessa vida e a falta de
compreensão que temos a respeito de uma Eternidade sem Deus.
Pergunta – 04 – Ló já havia feito suas escolhas, erradas por sinal, ainda assim Abraão
intercedia por ele. Como você tem agido em relação às pessoas que decidem de forma
contrária às suas instruções ou direcionamentos? Fale sobre isso.
AUXÍLIO 04 – É importante ressaltar que mesmo que estejamos agindo com indiferença,
Deus quer que mudemos nossa posição e passemos a agir com misericórdia e intercedendo
por eles.
Pergunta – 05 – Você tem clareza que quando agimos com misericórdia em relação ao
perdido, essa é uma obra totalmente de Deus em nós? Sendo assim, o que devemos fazer
então?
AUXÍLIO 05 – Sendo assim o que devemos fazer é nos aproximarmos cada vez mais d’Ele por
meio da oração, Palavra, adoração e receber d’Ele essa capacitação de sermos coparticipantes
da natureza divina.

avisos
▪
▪
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