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Gênesis 12: 01 até 03 

Deus faz promessas a Abraão,  pai de uma grande nação, 
abençoa a quem abençoa e maldiçoa q quem amaldiçoa. 

Gênesis 18: 10

O anjo de Deus avisa da chegada de um filho.

Deus Faz promessas a Abraão



Paulo inicia com comentário sobre as conquista do trabalho de 
Abraão, e se ele foi justificado pelas obras, e se assim fosse teria 
glorias, mas não diante de Deus.

Em Isaias 51:2 “ele foi chamado, abençoado, teve sua 
descendência multiplicada por Deus.”

E a Justificação é uma conquista?

Se somos justificados por causa das nossas obras, então não 
precisamos de Deus nem de crer Nele. Mas o que diz a palavra

V.3 Creu a Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.

Abraão foi justificado, aceito por Deus. 

A justificação é um pagamento? Não, 
depende apenas de Deus.



V 4 até 8 podemos encontrar Paulo fazendo comparação e 
pagamento de divida, e mencionando a declaração de Davi 
“Bem-aventurado  o homem a quem Deus imputa a justiça sem 
as obras”...  

A justificação é pela graça somente. Por isso, quem crer em Jesus 
deve ficar feliz, a imputação da justiça é uma bem-aventurança 
(felicidade)

Salário e Justificação



V 9 até 11 Abraão creu e obedeceu a Deus, por isso Deus fez uma 
aliança com Abraão e a sua descendência.

Abraão foi justificado quando ainda estava na incircuncisão.

Genesis 15:6

14 anos depois

A circuncisão foi feita em Abraão para marca a aliança e para 
cumprir que ele seria pai (espiritual) das nações que crer em 
Deus.

Genesis 17:10-13

Significado da Circuncisão



Nos dias Atuais, Quem justifica?



Porque o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna, por Cristo
Jesus nosso Senhor. Romanos
6:23

Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu filho
unigênito, para que todo
aquele que Nele crê não
pereça, mas tenha a vida
eterna. João 3:16

Quem Salva ?



V 13-17 A promessa não foi cumprida por causa da lei e sim da Fé.

A lei traz o castigo de Deus, aonde não existe lei, não existe 
desobediência à lei, portanto a promessa de Deus depende da fé, 
a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a 
todos os descendentes de Abraão.  Ela não é para somente para 
os que obedecem à lei, mas também para os que crêem em Deus 
como Abraão creu. 

O ser Humano nasce morto em seus pecados é vivificado por 
Deus pela fé em Jesus Cristo. 

Herdeiro do mundo



Religiões à partir de Abraão:

. Abraâmicas (religiões monoteístas à partir de Abraão)

. Monoteísmo ( Crença de um único deus)

. Judaísmo (descendente de Isaac)

. Cristianismo 

. Islamismo (descendente de Ismael)

A origem das religiões



V 18 até 25 Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia 
motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de 
muitas nações.

Já tinha 99 anos, sem motivos visíveis para crer, não tinha mais 
idade de ter filhos, mas não duvidou.

Cuidado!

Existe muitas pessoas sem esperança, desiludidas, confundem os 
seus desejos com as promessas de Deus.

A  esperança 



.A circuncisão foi um sinal da fé que Abraão tinha com Deus.

.Por causa da Fé Abraão foi Justificado, Deus o aceitou.

.A fé computada não foi somente em favor de Abraão, mas um principio 
divino que deve ser aplicada também a nós, sendo nos justificado pela 
fé em Jesus Cristo. 
.Deus tem um plano perfeito, você faz parte desse plano, confia Nele e 
o mas Ele fará.

Resumo


