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Apossando-se da Promessa 
 

Gênesis 13: 10-18 

 
Introdução: temos dito por repetidas vezes que o nosso Deus é Deus de promessas, em 
todos os cantos dessa nação cantamos e confessamos que Ele é Deus de promessas. A Bíblia é 
um livro de promessas, porém, entre a promessa e o cumprimento dela existe um caminho a 
ser percorrido. É nesse percurso que muitos perdem a referência e acabam não usufruindo 
daquilo que foi prometido. 

 
A vida de Abraão ilustra muito bem esse assunto. Deus prometeu dar a ele um território, uma 
descendência incontável e, também, uma cidade celestial (Hb 11:10). Entretanto, Abraão teve 
que percorrer uma jornada que mostrou sua confiança e a sua aprovação diante de Deus a fim 
de que as promessas fossem confirmadas em sua vida.  

 
Nesse estudo, veremos alguns aspectos da história de Abraão que nos servem de exemplo, de 
modo que alcancemos a promessa. Assim sendo, uma pergunta se torna inevitável: Como nos 
apossamos das promessas de Deus? 

 
1. Sem se precipitar – quando Deus promete, em primeiro lugar, precisamos ter calma. Em 

muitas situações teremos que vencer a nossa alma para não nos precipitarmos. O tempo da 
espera é um tempo duro, porque nele passamos pelo teste da dúvida. Quantas vezes o inimigo 
invade os nossos pensamentos com palavras que roubam a convicção na promessa que nos foi 
feita. É nessa hora que, muitas vezes, lançamos mão de alternativas que não vêm da parte de 
Deus. 

 
Deus prometeu a Abraão que ele e Sara gerariam um filho, e que esse filho seria o filho da 
promessa. Porém, o tempo passou e o herdeiro prometido não veio; o que fez com que Sara 
apresentasse a Abraão uma alternativa. Ela ofereceu a sua serva Hagar para que por meio dela 
Abraão tivesse descendência. Essa precipitação trouxe sérias dificuldades a Abraão, porque o 
tempo passou e Deus cumpriu a promessa e Sara se tornou mãe dando à luz a Isaque. Porém, 
Hagar já havia dado à luz a Ismael quatorze anos antes e os problemas se tornaram inevitáveis.  

 
2. Pedindo a Visão de Deus – em segundo lugar, é necessário termos uma visão de Deus. 

Podemos ser iludidos pela nossa própria cobiça e perdermos o foco da promessa. Quando Ló 
se separou de Abraão, Gênesis 13:10 diz que ele levantou os olhos e viu toda a campina do 
Jordão, que era bem regada. Aparentemente, a escolha de Ló foi boa, porém dessa forma ele 
foi parar em Sodoma, onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor (13). 

 
Por outro lado, no verso 14, Deus mandou Abraão levantar os olhos e lhe mostrou a terra que 
Ele iria dar ao seu servo. Veja a diferença: Ló escolheu segundo o que viu, e foi na direção da 
sua própria ruína, Abraão ficou com a terra que Deus lhe mostrou, e foi na direção da bênção. 
Por isso podemos afirmar que nos apossamos das promessas quando temos uma visão que 
vem da parte de Deus.  

 
3. Obedecendo – em terceiro lugar, temos que lembrar que a base de todo sucesso com Deus 

consiste em obedecê-lo. Em Hebreus 11:8, a Bíblia diz: “Pela fé Abraão, quando chamado, 
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obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança; partiu sem saber aonde 
ia”.  

 
Veja que Deus fez uma proposta a Abraão, Deus o chamou e ele obedeceu, mesmo sem ter 
muitas garantias se aquele projeto daria certo ou não. Ele mostrou a sua fé por intermédio da 
sua obediência. Muitos dizem que creem, porém não obedecem, o que comprova que, na 
verdade, não creem, porque se cressem, obedeceriam. Ninguém alcança a promessa sem que 
antes seja aprovado no teste da obediência. 

 
4. Indo ao altar de Deus – em quarto lugar, a Bíblia diz em Gênesis 13:18 que Abraão 

mudou as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, e levantou um altar ao Senhor. 
Não podemos nos esquecer jamais que resolvemos tudo no altar de Deus. A oração é a nossa 
ferramenta de trabalho. Promessas são conquistadas quando são regadas com oração na 
presença de Deus.  

 
Quando levantamos um altar para o Senhor dentro da nossa casa, a nossa dependência de 
Deus torna-se evidente. O altar de Deus é o lugar onde devemos ir para derramar o nosso 
coração e depositarmos os nossos sonhos e esperanças. O lugar onde as promessas tornam-se 
realidades e as conquistas são consolidadas.  
 
“Então irei ao altar de Deus que é a minha alegria;...”. (Sl 43:4) 
 


