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Nasceu em UR -> saiu com seu pai Tera para a cidade de Canaã, ficando primeiro na cidade de HARÃ -> Saiu de Harã depois
que o Senhor ordenara e foi para CANAÃ -> Depois saiu e foi para SIQUÉM onde o Senhor apareceu para ele e fez um altar
ao Senhor -> Depois foi para leste da cidade de Betel -> ficou andando de um lugar para outro sempre na direção sul de
Canaã -> Depois de uma grande fome em Canaã, Abraão foi para o EGITO -> o rei o expulsou da terra por causa da mentira
e foi ele de um lugar para outro até chegar em BETEL -> depois saiu e chegou de volta no lugar onde havia construído um
altar ao Senhor Siquém ->

CAPÍTULO 12
Deus chama a Abrão -> Depois da morte de seu pai, Abrão ficou andando por várias cidades e regiões, juntamente com Sara, sua
esposa, Ló seu sobrinho e esposa.
Neste capítulo podemos ver as promessas de Deus a Abraão: “Farei de ti uma grande nação, seu nome será conhecido e abençoará a
muitos.” (v.2 e 3). E a segunda promessa Deus apareceu para ele e disse: “darei esta terra aos seus descendentes”. (v.7).
A chamada de Abrão influi:
a) A Escolha: Deus o escolheu, e isto importa conhecimento, aprovação, confiança, preparação para o chamado.
b) O Plano: mediante o seu escolhido, Deus abençoa muitos povos.
c) A Chamada: uma chamada positiva e individual.
d) A Proteção: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e) A Revelação: apareceu Deus a ele.
f) A Promessa: à tua descendência darei esta terra.
Veja que Deus chamou Abraão antes dele o conhecer (At. 7:2,3) e ele obedece por meio da fé (Hb. 11:8) depois o Senhor aparece.
Abrão desce ao Egito: Parece-nos um desvio da fé, esquecendo-se de que Deus estava com ele, confiou mais em sua inteligência e
astúcia que mentiu ser Sara sua irmã, para se ver livre da morte. Não buscou orientação de Deus nesse momento e confiou em si
mesmo.
Conclusão:
a) Agiu sem consultar a Deus. (v. 10)
b) Escolheu seu destino. (v. 10)
c) Valeu-se da duplicidade para conseguir seu propósito. (v. 13)
d) Perdeu de vista a perspectiva e o plano da sua vida (v. 12)
e) Sua astúcia parecia alcançar bom êxito (v. 14 e 15)
f) Achou-se enlaçado na trama que ele mesmo fizera. (v. 18)
g) Foi censurado por um rei e mandado para sua própria terra (. 18-20)

Capítulo 13
Abrão volta do Egito: vemos claramente que após Abrão voltar da terra onde o Senhor não o havia mandado, ele começa a tomar
postura de servo. Separa-se de Ló, onde estava havendo contendas e escolhe uma terra sem nada aparentemente. Deus fala com ele
novamente.
Escolha de aparências (Ló): Ló escolheu pelas aparências, viu uma vista linda para morar e foi para lá, sem ao menos saber de Deus
qual seria a sua escolha correta. Talvez fosse mesmo ficar com Abrão e tomado uma atitude com os seus empregados para cessar as
brigas, pois sabia que Deus estava com Abrão.
Capítulo 14:
Abrão vai a guerra para libertar o seu sobrinho Ló.
A imagem de Deus através de um homem, Melquisedeque. (Hb. 7.2)
Abrão sem antes saber da ordenança de Deus, deu o seu dízimo após receber a vitória.
CAPÍTULO 15
- Abrão creu em Deus, por isso o Senhor o aceitou (v. 6). Vemos que a salvação é por meio da fé em Deus (Rm. 4.3 e Tg. 2.23)
- Deus faz uma aliança com Abrão. (v. 18-21)
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- Abrão não tinhas filhos, apenas a promessa de Deus, ele ficou com a promessa do Senhor.
- A sua fé é relatada m ROM. 4.18-22.
CAPÍTULO 16
Um recurso carnal: Abrão fraquejou e concordou com sua esposa de cumprir a promessa de Deus de outro modo, do modo
inteligente do homem, teve filho com Agar.
CAPÍTULO 17
Muda-se o nome de Abrão: pela segunda vez Deus aparece para Abrão.
Abrão -> pai exaltado
Abraão -> pai de muitos, pai de muitas nações.
- Após o nascimento de Ismael, Abrão tinha oitenta e seis anos, depois Deus apareceu para ele novamente quanto tinha noventa e
nove anos, 13 anos depois.
O tempo todo o Senhor falava que daria a terra para Abrão, mas não referia qual terra. Neste capitulo Deus mostra que daria toa a
terra de Canaã.
A circuncisão era sinal da aliança de Deus com Abraão. O que era circuncidar? Porque não faz isso mais?

CAPITULO 18 e 19
A destruição de Sodoma e Gomorra
CAPITULO 20
Abraão na terra dos filisteus:Abraão mais uma vez fala que Sara era sua irmã.
- Deus zelou pela vida do rei Abimelque por ser ele ter feito tudo de boa fé, não deixando que ele tocasse em Sara.
CAPÍTULO 21
O nascimento de Isaque e Ismael é despedido: com a benção de Deus, Sara teve Isaque.
Deus manda Abraão confiar Nele e mandar Ismael embora, conforme Sara havia pedido.
Capítulo 22
O sacrifício de Isaque
Capítulos 23 e 24
Sara morreu quando Isaque tinha 30 anos.
A escolha de Rebeca para Isaque.
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