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Infelizmente, a esposa 
de Ló desobedeceu 
ao aviso de Deus e 
olhou para trás 
enquanto corria.

Ela se transformou 
numa estátua 
de sal.

Possivelmente 
Abraão refletiu
sobre a promessa 
de Deus: Dar a ele 
e seus filhos a terra 
de Canaã para 
sempre.

O Senhor cumpriu 
Sua promessa a 
Abraão e Sara.  
Eles tiveram 
um filho na 
sua velhice, 
como Deus 
havia dito.  Eles 
ficaram muito 
alegres quando 
Isac nasceu!

Muito tempo depois do 
dilúvio, as pessoas na 
Terra fizeram um plano.

"Vamos construir uma
grande cidade com uma torre

até o céu", disseram eles. 
"Vamos viver juntos para
sempre."  Todos falavam

a mesma língua.
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Deus cumpriu 
essa promessa.  
Deus sempre 
cumpre Suas 
promessas.

A PROMESSA DE DEUS A ABRAÃO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Genesis 11 - 21

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

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Byron Unger; Lazarus

Traduzido por Berenyce Brandão
Adaptado por M. Mailot; Tammy S.
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Aqueles que falavam a mesma língua foram embora 
juntos.  Talvez as pessoas estivessem com medo 
das outras que não conseguia entender.

Anos depois, em 
um lugar chamado 
Ur dos Caldeus, 
Deus falou com um 
homem chamado 
Abrão.  "Deixe 
essa terra", Deus 
ordenou.  "Vá
para a terra 
que eu te 
mostrarei."

Em Canaã, tanto Abrão quanto Ló se 
tornaram ricos.  Eles tinham grandes 
rebanhos de gado.  Não havia pasto 
suficiente para tantos animais.

Os pastores de Ló brigavam com os 
pastores de Abrão.  "Que não haja 
problemas", disse Abrão.  "Vamos 
nos separar. Escolha primeiro a 
terra que você quer Ló."

Ló escolheu uma grande planície 
gramada pontilhada com cidades 
e aldeias.  Pareciam boas.  
Mas as cidades eram 
lugares muito maus.

"Vocês terão um bebê em breve", disseram eles.  
Sarai riu.  Ela não acreditava na mensagem de 
Deus.  Ela tinha 90 anos de idade.Três homens de Deus vieram a Abrão e Sarai.

Abrão e Sarai não tinham 
filhos. Como Deus poderia 
manter Sua grande 
promessa?

Depois que Ló foi embora, Deus  
falou a Abrão novamente.  "Eu  
darei toda a terra de Canaã, para  
você e seus filhos para sempre."

Abrão obedeceu.  Deus o levou para Canaã.  Sua 
esposa Sarai e sobrinho Ló foram com ele.

Deus queria que as pessoas vivessem em todo o 
mundo que tinha feito.  Então, Ele fez

algo especial.  De repente, grupos
de pessoas falavam de forma

diferente.  Deus lhes deu
novas línguas.

Desta forma, Deus fez as pessoas formarem 
diferentes países.  A cidade que eles deixaram 
foi chamada Babel, que significa confusão.
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Somente Ló e suas 
duas filhas saíram em 
segurança.  Fogo e 
enxofre cairam sobre 
as cidades ímpias.

quando o aviso 
de Deus veio Ló 
acreditou, mas os 
maridos de suas 
filhas se 
recusaram 
a sair de 
Sodoma.  
Como é
trágico!  
Eles não 
acreditavam 
na Palavra 
de Deus.

Deus também disse
a Abraão que Ele 

destruíria as duas 
cidades ímpias de 

Sodoma e Gomorra.  Ló, 
sobrinho de Abraão

vivia em Sodoma
com sua
família.

Deus disse a Abrão que agora iria ser 
chamado de Abraão {"pai exaltado"} 
e Sarai seria Sara {"princesa"}. 16 1715 18


