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TEMA: TENHA UMA ATITUDE DE FÉ 

 

Texto: Gn 12:1-5; Rm 8:37. 

 

1ª SEMANA 

 

 26/04 e 28/04 

 

 A bíblia diz que somos mais que vencedores; a vontade de Deus é que vivamos essa 

realidade, a de ser mais que vencedor.   

 Em Romanos 8:37, lemos: “Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores…”; 

“estas coisas” se refere a todas as dificuldades que Paulo lista nos vs. 31 ao 36 (ler os textos). 

Nesta lista, fala de coisas que se levantam contra nós, fala de acusação, de coisas que tentam nos 

condenar, julgar, também fala de angustia, perseguição, fome, necessidades ... Trazendo isso para 

nós de uma forma pessoal, podemos ler da seguinte forma: “apesar de todas estas dificuldades 

nós somos mais do que vencedores”.  

 

Agora o que vem a ser o crente mais que vencedor? 

 

 Ser mais que vencedor é você usufruir da vitória que você não conquistou, ou seja, 

Jesus já fez tudo! A nossa parte é andar nessa revelação, é viver nesse lugar em Deus, tendo a 

certeza de que Ele está conosco e nos capacitará a viver tudo quanto precisamos e necessitamos. 

Não se trata de não termos falta de nada nem de viver numa constante ausência de problemas. 

As circunstancias da vida acontecem, estão aí, em algum momento podem aparecer e nós teremos 

que lidar com elas. Em João 16:33b   Jesus faz um alerta e também nos dá uma palavra de 

fortalecimento dizendo: “...no mundo, tereis por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o 

mundo”. 
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 Portanto, precisamos orar e pedir para o Espírito Santo, nos abrir o entendimento a fim 

de que venhamos enxergar essa realidade. A realidade de que Deus está conosco e que no 

exercício da nossa fé iremos vencer as situações que aparecerem. 

 

 A partir do capítulo 12 de Gênesis, encontramos a história de dois homens, Abraão e Ló. 

Esses dois homens apontam para dois estilos de vida que caminham por toda a Bíblia, o homem 

carnal e o espiritual, o crente vencedor e o crente derrotado.  

 

 Muitos crentes vivem uma vida cristã sem compromisso com o reino de Deus e mesmo 

assim se declaram vencedores. É verdade que a Bíblia declara que todos somos vencedores, 

mas contraditoriamente muitos vivem como derrotados, cabisbaixos, tristes, deprimidos, 

angustiados; o fato de sermos salvos nos faz legalmente vencedores, no entanto, uma vez salvos, 

precisamos manifestar a experiência de sermos mais do que vencedores. Precisamos tomar posse 

da palavra em nossas vidas. Precisamos ter uma fé operante. Tiago escreve dizendo: Meus 

irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, 

semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados 

do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, 

sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, 

se não tiver obras, por si só está morta. (Tiago 2:14-17). 

 

 Tanto Abraão como Ló eram homens de Deus, mas suas vidas são grandes sinais proféticos 

para os nossos dias. Na vida de Abrão e de Ló podemos encontrar pelo menos sete aspectos 

importantes acerca de como andar em fé; uma fé viva e operante, que vamos compartilhar 

ao longo deste esboço.  

 

A) - ABRAÃO OUVIU DEUS E LÓ SEGUIU A ABRAÃO.  

 

 Vemos neste episódio, duas coisas completamente diferentes; Deus chamou a Abraão e fez 

grandes promessas a ele, porém Ló apenas seguiu a Abraão. Ler o texto (Gênesis 12.1-5.) 

 

 Abraão obedecendo a Deus, sai de sua terra e de sua parentela e começa a caminhar em 

direção ao lugar onde Deus iria mostrar; depois de passar por vários lugares, vemos no 

capitulo 13 versículo 1, que ele sai do Egito rumo ao Neguebe; no entanto não há nenhuma 

menção de que Deus também tenha chamado a Ló. Diz apenas que Ló seguiu a Abraão.  

O que aprendemos aqui é que muitas vezes, durante a nossa caminhada, ouvimos Deus 

“indiretamente”, com a participação de alguém que atua como um intermediário.  

 

 Nós sabemos que Deus pode e fala EM NOSSAS VIDAS, através de uma pessoa 

abençoada; e isso irá acontecer muitas vezes, porém, individualmente, cada um de nós, precisa 

ter a experiência de ouvir a voz de Deus. Aquilo que ouvimos da parte de um irmão (a), ou através 

de nossos líderes, pastores, deve ser apenas uma confirmação do que Deus já revelou em nosso 

espírito ou que irá revelar ainda. Exemplo:  



3 
 

Quando uma direção é passada para a igreja, logo após, vemos os irmãos se alegrando, vibrando 

com o que foi passado, e porque isso acontece? Porque antes houve oração, jejum, houve busca, 

Deus falou ao coração dos pastores, da liderança e também da igreja, o resultado é uma grande 

testificação e consequentemente a manifestação do propósito de Deus.  

 

 Muitas vezes ficamos confusos com o que nos é direcionado. Isso acontece geralmente 

porque não estamos ouvindo Deus. Não estamos na mesma sintonia. Então, Deus falou a Abraão, 

que era um crente vitorioso. Ele sabia ouvir a Deus, como também fazer a vontade Dele, o 

contrário do que anda em derrotado, que por não saber ouvir, também não sabe a vontade de 

Deus, e segue o homem conforme lhe é conveniente.  

 

 A diferença entre Ló e Abraão era que Ló seguia a Deus indiretamente, por meio da vida 

de Abraão. Não há como alcançar uma vida vitoriosa seguindo a Deus indiretamente. Precisamos 

ouvir a Deus e crer na Palavra. Precisamos viver essa experiência, exercitando a nossa fé, e 

também exercitando o nosso espírito.   

 

PARA COMPARTILHAR  

 

- Porque é importante praticarmos a nossa fé? 

 

- Conforme a palavra ministrada, você tem ouvido a voz de Deus e feito a Sua vontade ou tem 

colocado as suas expectativas em pessoas? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2ª SEMANA 

 

 03/05 e 05/05 

 

B) - ABRAÃO ANDOU POR MEIO DA FÉ, JÁ SEU SOBRINHO LÓ ANDOU PELA 

VISTA.  

 

 No capítulo. 13 dos versículos 1 ao 13 (leia o texto) . Vemos que a palavra diz,  que ambos 

possuíam muito gado, e que a terra não podia mais sustentá-los, para que habitassem juntos, 

porque eram muitos os seus bens; de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. 

Daí começou a ter contenda entre os pastores dos dois, então Abrão toma uma posição. No 

versículo 8 lemos, “Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores 

e os teus pastores, porque somos parentes chegados”. Então Abraão propõe algo, ele diz: 

“Acaso, não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim; se fores para a 

esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos 

e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada (antes de haver o SENHOR destruído 

Sodoma e Gomorra), como o jardim do SENHOR, como a terra do Egito, como quem vai para 

Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente; separaram-
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se um do outro.  Habitou Abrão na terra de Canaã; e Ló, nas cidades da campina e ia armando 

as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra 

o SENHOR”. (versículos 9 ao 13).  

 

 Havia um problema que precisava ser resolvido. Ao contrário do que muitas pessoas 

pensam, o tempo não traz solução para o problema, não adianta enrolar, deixando para depois; é 

preciso enfrentá-lo e buscar a solução. A questão é como buscamos essa direção! 

Muitas vezes a forma de achar uma solução para uma questão difícil é usar de desonestidade, 

levar vantagem, dar um jeitinho. 

 

 Diante da situação de Abraão e Ló, algo foi estabelecido; você vai para cá e eu vou para 

lá. Foi essa a direção, AMBOS deveriam escolher uma direção. 

Veja o versículo 10: “ Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem 

regada (antes de haver o  SENHOR destruído Sodoma  e Gomorra), como o jardim do  SENHOR, 

como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do 

Jordão e partiu para o Oriente; separaram-se um do outro.” 

 O que vemos aqui é que Ló não buscou de Deus nenhuma orientação de qual caminho 

deveria tomar. Ele simplesmente se baseou naquilo que via. Abriu os olhos e escolheu ir pelo 

caminho que parecia mais vantajoso para ele. Abraão, no entanto, como um crente mais que 

vencedor, não utilizou do princípio de levar vantagem em tudo, pois aquele que age dessa maneira 

acredita que está ganhando (levando a melhor), quando na verdade, está perdendo.  

 Ló preferiu confiar no seu bom senso. Levantou os olhos e viu as campinas verdejantes de 

um lado, do outro lado uma terra ressequida. Assim ele escolheu a que parecia melhor do seu 

ponto de vista natural. Esse é o significado de “andar por vista”, é andar por meio daquilo que 

se vê, e não pela fé, que é “a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não 

veem. ” (Hebreus 11.1.)  

  

 Muitas vezes tomamos decisões semelhantes baseadas naquilo que vemos. É importante 

dizer que ser crente não significa ser bobo, inconsequente, escolher sempre a pior opção, não é 

isso, e os espertos não são mais fiéis por causa da sua esperteza.  

 

 É preciso orar, mesmo quando as circunstâncias parecem óbvias. Todas as vezes que 

tomamos uma decisão firmados apenas naquilo que nossos olhos veem ou visando as vantagens 

que teremos, poderemos errar o alvo. E quando não oramos ou buscamos de Deus uma direção, 

estamos sujeitos a fazer como Ló, escolher o caminho que aos nossos olhos parece mais 

vantajoso.  

 Ló que escolheu a terra pelo que viu, escapou com vida por um triz em duas ocasiões, (Ler 

Genesis 14:16; 19:23-25), enquanto Abraão foi enriquecido e abençoado. O crente vencedor faz 

toda a diferença nas suas escolhas. Abraão se humilhou, mesmo sendo superior na ordem 

social, para preservar a paz com seu sobrinho Ló. Sabe o que a palavra diz em Romanos 12:18? 

“ Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens”; guarde esse conselho 

poderoso da parte de Deus. 
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 A fé de Abraão na soberania de Deus lhe deu liberdade para ser generoso, Abraão confiava 

em Deus, e Deus lhe prometeu como herança, e a toda a sua descendência, a terra de Canaã. Por 

falta de fé podemos esquecer do que Deus falou e nos prometeu.  

 

 Muitas pessoas tomam decisões não direcionadas por Deus, mas guiadas pela lógica. As 

vezes conversando com pessoas ouvimos elas dizerem: “ eu vou fazer isso ou aquilo, porque é 

melhor, é mais vantajoso”. Aí percebemos também, que muitas dessas pessoas não buscaram 

uma Palavra de Deus para tomarem tal decisão, não oraram, logo, muitas delas não tinham 

convicção de que realmente deveriam fazer tal coisa. Deus precisa estar presente na nossa vida 

em todos os detalhes.  

 

 O crente mais que vencedor não anda simplesmente pelo que vê, mas por fé. Muito 

sofrimento pode ser evitado se a pessoa deixar Deus guiá-la.  

 

PARA COMPARTILHAR  

 

- Você ora e busca a Deus, até estar convicto da vontade do Senhor ou simplesmente decide pelo 

que está vendo? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3ª SEMANA 

 

 10/05 e 12/05 

 

C) - ABRAÃO HABITOU EM TENDAS E LÓ NAS CIDADES DA CAMPINA. 

 

 Habitando em tendas, Abraão assumia uma atitude profética, de fé e esperança em 

Deus. Residir em tendas significa viver desinstalado, a qualquer momento levantar e ir para outro 

lugar. Tenda nos fala de trajetória, de caminhada. Não há obstáculo, quem habita em tenda, a 

direção que possui é onde Deus lhe enviar, e seja qual for o lugar a casa vai junto e por isso não 

será preciso voltar.  

 Ló, no entanto, queria a cidade murada, protegida, confortável, estática. A confiança 

estava naquilo que os olhos viam, a proteção vinha dos muros, o conforto vinha das coisas 

físicas e não de Deus.  

 

 Se desejamos ser crentes vencedores, será necessário, assim como Abraão, estar em 

harmonia com o mover de Deus. Ainda que aos nossos olhos tudo possa parecer ilógico, é preciso 

crer e caminhar pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. “Certamente, a palavra da cruz é 

loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. ” (1 

Coríntios 1.18). 
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D) - LÓ SE ENVOLVE EM UMA GUERRA, É LEVADO CATIVO E ABRAÃO 

PRECISA LIBERTÁ-LO. 

 

 Em Gênesis, capítulo 14, Ló se envolve numa guerra e é preso. Abraão, para libertar o 

sobrinho precisou entrar também na guerra. Ler o texto, versículos 12 ao 16:  

 Tudo isso aconteceu porque Ló estava no lugar errado, na hora errada. O andar pelo 

próprio entendimento nos leva para fora da vontade de Deus e nessas circunstâncias sofremos 

perdas desnecessárias.  

 Abraão junto a trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, foram 

libertar Ló do cativeiro; ele estava preso e seus bens tomados pelo inimigo. Interessante que 

apesar disso, não vemos na bíblia nenhum relato de que Ló tenha sequer agradecido Abraão por 

tê-lo libertado do cativeiro e recuperado todos os seus bens.  

 

 Ainda no capitulo 19 de Gênesis, percebemos que mesmo depois da guerra e de tudo que 

sofreu, Ló continuou a habitar em Sodoma, (Genesis 19:1), “Ao anoitecer, vieram os dois anjos 

a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado; este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu 

encontro, prostrou-se, rosto em terra”. 

 Aquela experiência não serviu como lição para ele, pois já estava acostumado com o 

pecado da cidade. Ló escolheu persistir no erro e voltou a morar em Sodoma.  

 

PARA COMPARTILHAR  

 

- Qual a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo? 

 

- Às vezes sabemos que algo está errado ou que não é de Deus e mesmo assim insistimos na 

direção errada. Comente. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4ª SEMANA 

 

 17/05 E 19/05 

 

E) - DEUS FALA COM ABRAÃO E LÓ NÃO CONHECE O MOVER DE DEUS.   

 

 Antes de Deus agir Ele compartilha seus planos com um crente espiritual, porque o carnal 

não quer ouvir os planos de Deus. “Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, 

visto que Abraão, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas 

todas as nações da terra? ” (Genesis 18: 17, 18). Deus revelou a Abraão que destruiria Sodoma 

e Gomorra.  

 Enquanto Abraão compartilhava do que Deus estava para fazer, Ló estava completamente 

alheio ao que estava para acontecer. Já havia muitos anos que Ló vivia em Sodoma com sua casa, 

seus bens, no entanto, o testemunho de Ló não fez diminuir o pecado de Sodoma e Gomorra e o 
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juízo de Deus chegou a essas cidades. Ló foi salvo pela misericórdia de Deus para com ele, e 

por causa do compromisso da aliança com Abraão (Veja Gênesis 19.16, 29).  

 

 Todo crente deve desejar que outras pessoas sejam salvas do julgamento de Deus, assim 

como Abraão intercedeu pelos justos de Sodoma e Gomorra (Gênesis 18.22-33). 

 Estamos vivendo um tempo profético, em que Deus tem anunciado UMA GRANDE 

PESCA DE ALMAS, Deus deseja salvar as pessoas! Precisamos como Abraão discernir o 

mover de Deus. Há uma intensa agitação no mundo espiritual, mas muitos estão dormindo 

tranquilamente como Ló em Sodoma à beira da destruição.  

 

F) - LÓ FOI SALVO PELA INTERCESSÃO DE ABRAÃO.  

 

 Em Gênesis, capítulo 18, Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra (vers. 20 

ao 22), mas ele intercedeu junto a Deus pelos justos das cidades. Ele disse: “Se houver, 

porventura, cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor 

dos cinquenta justos que nela se encontram?” Deus respondeu: “Não”. E Abraão continuou a 

perguntar a Deus: “Se houvesse quarenta e cinco justos, quarenta, trinta, vinte e até mesmo dez 

justos.”  

 Porque Ló já estava há muitos anos em Sodoma, Abraão concluiu que ele tinha 

testemunhado de Deus para pelo menos dez pessoas. Só no círculo familiar de Ló havia mais de 

dez pessoas. Mas a realidade é que a vida dele não contagiava, não falava da justiça de Deus. 

Ele mergulhou no contexto no qual vivia e nem mesmo os membros da sua família eram justos 

diante de Deus.  

 

 Ló foi salvo pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Abraão. Quando soube que a 

cidade seria destruída, Ló demorou para obedecer a ordem divina para sair de Sodoma. Veja 

Gênesis 19.16: “Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua 

mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da 

cidade.” Os anjos tiveram que tirá-lo, forçando-o a sair. Ele se sentia mais seguro dentro da 

cidade com os ímpios do que fora dela com Deus.  

 

 Infelizmente existem muitos crentes que são como Ló, tardios em obedecer a Deus. Ló 

foi salvo da destruição, mas seu testemunho foi nulo, nem mesmo sua esposa foi salva, pois ao 

sair da cidade olhou para trás e se transformou numa estátua de sal (verso 27).  

 É pelo seu testemunho, pelo seu andar com Deus, pela maneira como você honra e teme a 

Deus que as pessoas vão receber graça e benção de Deus. Serão ministradas pelo Espírito Santo. 

O nosso testemunho fala. 

 

G) - ABRAÃO GEROU ISAQUE, LÓ GEROU AMOM E MOABE.  

 

 No final da vida de Abraão e Ló vemos os frutos que eles geraram. Abraão gerou a Isaque, 

filho da promessa, simbolizando Jesus. Agora em Gênesis 19, a partir do verso 30, vemos que 

Ló gerou Amom e Moabe, porém ao contrário de Isaque, eles não representavam uma 
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promessa, foram gerados na prática do incesto pelas próprias filhas de Ló. Veja o texto de 

Gênesis 19:30-38:  

 As consequências das atitudes de Ló e suas filhas foram terríveis. Os filhos e a 

descendência se tornaram inimigos do povo de Deus por todos os seus dias. Amom e Moabe 

apontam para o fruto da carne, fruto esse que entristece o coração de Deus. 

 

 Com isso aprendemos que existe diante de nós dois caminhos, o caminho da carne que é a 

nossa própria vontade, ou seja, o caminho da derrota;  e o caminho do Espírito que é vontade 

de Deus, o caminho da vitória. Precisamos escolher o melhor caminho, pois temos a salvação em 

Cristo, mas não podemos esquecer que cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de 

Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e Ele deseja que possamos dizer “combati 

o bom combate, completei a carreira, guardei a fé” (2 Timóteo 4.7). Podemos escolher 

caminhar como Abraão ou como Ló.  

 

PARA COMPARTILHAR  

 

- Temos crido que este é um ano de uma grande pesca. Muitos serão alcançados. Como você tem 

se posicionado diante do mover de Deus? 

 

- Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, para que havendo no mínimo 10 justos, todas 

aquelas cidades pudessem ser salvas. Você tem orado e crido na salvação de seus familiares, 

vizinhos, amigos, colegas de trabalho...? 

 

 

 

Família Comunidade da fé. 

  

 

 

ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 26/04/18 ATÉ 19/05/18 

 

 


