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Uma noite, Deus deu 
a Abraão uma ordem 
estranha.  Era um 
teste para ver se 
Abraão amava mais  
  seu filho Isaque do  
    que a Deus. 



"Tome seu filho, Isaque, e 
ofereca-o em holocausto," 
Deus mandou.  Oferecer 
Isaque?  Sacrificar  
seu filho?  Como foi  
difícil para Abraão.   
Ele amava seu  
filho muito. 



Mas Abraão tinha aprendido  
a confiar em Deus mesmo  
quando ele não entendia.   
Pela manhã ele partiu para o  
monte de sacrifício com Isaque  
                              e dois servos. 



Antes de sair, Abraão 
cortou pedaços de madeira 
para fazer fogo para  
o holocausto.  Abraão  
se preparava para  
obedecer a Deus. 



Três dias depois, eles 
 se aproximaram do monte. 

  "Fique aqui", disse Abraão aos 
     seus servos.  "Vamos ir e  
adorar, e vamos voltar  
     para vocês."   
 
 
 

Isaque carregou 
 a lenha; Abraão 

 carregava o fogo – 
 e uma faca. 



"Onde está o cordeiro 
 para o holocausto?" 

  Isaque perguntou.  "Deus 
 proverá para Si o 
 cordeiro", Abraão 

 respondeu. 



Os dois chegaram ao lugar 
exato escolhido por Deus.  

Lá, Abraão construiu um 
altar e arrumou a lenha 

para queimar o sacrifício 
diante de Deus.  



Abraão tinha 
construído muitos 

altares.  Certamente 
este foi o mais 

difícil de 
 todos.  



Abraão amarrou Isaque e colocou  
seu amado filho sobre o altar.  
Iria Abraão obedecer a Deus  
e sacrificar seu querido  
Isaque, seu único filho?  



Sim!  A 
 lâmina da 

 faca cintilava 
 quando Abraão a 

levantou bem alto.  
Seu coração estava 

partido, mas Abraão 
sabia que ele deveria 

obedecer a Deus. 



"PARE!" 
 o Anjo do 

Senhor gritou.  
"Agora eu sei 

que temes a 
Deus.  Você não 

poupou seu 
 filho, o seu 
único filho, 

 de mim." 



Vendo um carneiro nos arbustos, 
Abraão desamarrou Isaque 
 e sacrificou o carneiro em 

 seu lugar.  Talvez Isaque 
 pensara: "Deus proveu 

 para si um cordeiro, 
 assim como 

 meu pai 
 disse."  



Enquanto pai e filho adoravam, o Anjo do 
 Senhor falou a Abraão.  "Através seus filhos, 

 todas as nações serão abençoadas, 
 porque você obedeceu."  Um 

 dia, Jesus nasceria através dos 
                                     descendentes de  
                                               Abraão.  



Abraão e Isaque voltaram para casa.  Algum  tempo 
depois, a tristeza veio.  Sara morreu.  Abraão 
perdera a esposa, e Isaque a mãe.  



Após o funeral,  
Abraão enviou seu  
melhor servo para  
procurar uma esposa  
                           para Isaque. 



O servo foi na sua  
antiga terra natal  
para encontrar uma  
esposa entre os parentes  
                             de Abraão.  



O servo pediu a Deus um sinal.  "A moça que  
oferecer água para mim e os camelos será a certa 
para Isaque."  Imediatamente Rebeca se ofereceu 
para dar-lhes água.  Ela era uma parente de Abraão.  
O servo sabia que Deus havia respondido  
                                  sua oração. 



Rebeca deixou sua família para se casar com Isaque.  
Ela confortou-o depois que sua mãe morreu.  Como  
                       Isaque a amava! 



DEUS PROVA O AMOR DE ABRAÃO 
 

 Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,  
 

se encontra em 
 

Gênesis 22-24 

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130  



Sim 



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos. 

 
Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 

pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua 
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre. 
 

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus: 
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está 
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem. 
 

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16 
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