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Rompa com a Esterilidade 
 

Isaías 51:2 
 

Introdução: às vezes, temos a sensação de que a nossa vida não está fluindo e não estamos 
produzindo nada. É como se fossemos dominados por uma esterilidade, não há 
produtividade, não há conquistas, não há progresso. A impressão que dá é que fomos 
paralisados pelas circunstâncias que nos envolvem e que não há meio algum pelo qual 
possamos romper com aquela paralisia.  
 
A Bíblia conta a história de Abraão e Sara. Eles eram casados, mas não podiam ter filhos 
porque Sara era estéril. A esterilidade era uma maldição naquela época, pois significava o fim 
de uma família por ela não ter descendência. Talvez, nos dias de hoje, isto não tenha muita 
importância. Porém, existem outros tipos de esterilidade nos dias atuais. Muitas pessoas não 
conseguem levar nada adiante na vida, seus projetos não prosperam, suas metas nunca são 
alcançadas, espiritualmente são estéreis, não há alegria nem conquistas. 
 
Vamos ver nesse versículo, três coisas importantes que dizem respeito à forma como Deus 
trabalhou com Abraão e como Ele também pode realizar essa obra em nossa vida:  
 

1. Deus conhecia a situação de Abraão quando o chamou: em primeiro lugar, esse versículo diz 
que Deus chamou Abraão quando ele era único. Deus conhecia a situação de Abraão, Ele sabia 
que Sara era estéril e não podia dar descendência ao seu esposo. Deuteronômio 28:62 diz que 
ser um pequeno número é maldição, isso mostra que Deus sabia que existia uma maldição 
sobre Abraão que precisava ser quebrada. Deus conhecia a situação de Abraão e também 
conhece a nossa situação, Ele sabe o que precisa ser feito em nossa vida. Deus, quando 
chamou Abraão, fez promessas para ele e Abraão teve que aprender a caminhar sobre as 
promessas que recebeu de Deus. Da mesma forma, Deus quer romper com todo tipo de 
esterilidade na vida do homem para que ele se torne produtivo e se sinta realizado. Por isso, 
Ele nos faz promessas e espera que aprendamos a caminhar sobre a palavra que Ele nos deu. 
 

2. Deus abençoou Abraão: em segundo lugar, o verso 2 também  diz que Deus abençoou 
Abraão. Vencer a esterilidade só é possível quando recebemos a bênção de Deus. Só quando 
há uma intervenção divina na vida do homem é que verdadeiramente as coisas vão para o 
lugar certo. Entretanto, nós sempre queremos vencer os obstáculos que estão diante de nós 
da maneira como achamos melhor. Com Abraão não foi diferente. Deus prometeu a ele uma 
grande descendência, porém, Sara sabia que ela não poderia dar filhos ao marido, por ela ser 
estéril. No seu coração ela perguntava: “como meu marido poderá ter uma grande 
descendência se eu não posso engravidar?” Então, ela ofereceu sua serva ao marido para que 
ele a tomasse por mulher e assim se tornasse pai. Abraão concordou com o plano da esposa e 
a serva de Sara deu à luz a Ismael. Entenda que não tem nada de bênção nisso tudo, aquilo foi 
o plano de uma mulher com a aprovação do esposo. Muitas vezes nós forçamos uma situação 
para dizer que o plano de Deus se cumpriu, porém não passa de manipulação humana. A 
bênção de Deus para Abraão e Sara não era Ismael. Ismael era o filho de Abraão com a 
escrava de sua mulher. A bênção de Deus para eles era Isaque, e Isaque só veio a esse mundo 
mediante um milagre de Deus. Quando ele nasceu, seu pai Abraão tinha cem anos e sua mãe 
Sara estava com noventa, isso só foi possível porque houve uma intervenção divina. Isaque é 
o filho da promessa, Ismael é o filho do esforço humano. Quando Deus chama alguém e faz 
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promessas para essa pessoa, esteja certo que Ele abençoa aquele a quem chamou e tudo o 
que Deus espera é que confiemos naquilo que Ele disse. 
 

3. Deus multiplicou Abraão: o verso 2 diz também que Deus multiplicou Abraão. Quando Deus 
criou o homem e a mulher, Ele os abençoou dizendo: “sede fecundos e multiplicai-vos”. (Gn 
1:27,28) A multiplicação é uma bênção em todos os sentidos. Deus quer multiplicar a nossa 
prosperidade, a nossa saúde, a nossa família, a nossa paz, etc. Deus quer que rompamos com 
os nossos resultados pequenos e minguados. Ele quer nos dar grandes metas de crescimento 
em todas as áreas de nossa vida. Metas são confissões de fé, e as grandes metas vêm de Deus. 
Renuncie à esterilidade e à escassez, pois Deus te chamou para te abençoar e te multiplicar, 
em nome de Jesus.  

 


