
Igreja Batista Monte Horebe 
Pastoral:21-01-2018 
Autor: Pr. Edson Bispo Valeriano 
 
                                           DE ABRÃO PARA ABRAÃO 
 
 Ainda bem não se chegou ao fim da sexta ou início da sétima década de idade e 
muitos já se “pensam” cansados, abatidos, quase “entregando os pontos”, considerando 
que a missão que tinham que aqui cumprir já tenham cumprido e que, portanto, não têm 
mais nenhuma responsabilidade para com o mundo dos vivos do lado de cá no sombrio 
“vale da sombra da morte”. Por isto se hibernam reclusos em lamúrias esperando o fim 
chegar. Nada há mais lacônico que tal quadro! Não há desperdício maior que o colocar 
de lado, para fora de campo, toda uma experiência de vida. 
 Pode-se afirmar, sem medo de errar, que a história da humanidade começou a 
mudar de rumo quando Abrão, o histórico personagem bíblico, na longínqua terra de 
Harã, imediações do atual Iraque, enxergou outra possibilidade para sua vida.  Ao ser 
convocado pelo Eterno, quando lhe disse: “Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua 
terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei 
de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma 
bênção.”Gen.12:1-2. Era uma nova perspectiva de vida que se lhe abria, embora, 
segundo alguns, já no por do sol de sua vida e, além do mais, era convocado para uma 
tarefa humanamente impossível: tornar-se uma grande nação. Ainda assim, ele se enche 
de entusiasmo e parte para a grande jornada numa fase da vida em que muitos se 
recolhem para esperar a morte chegar: “Partiu, pois Abrão , como o Senhor lhe 
ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de 
Harã.Gen.12:4. 
 De Abrão se requereu não somente um recomeço de vida crendo no impossível, 
mas também um caminhar com muita paciência e perseverança, aguardando o cumprir 
das promessas do Eterno. Foi somente cerca de quase um quarto de século mais tarde 
que o Senhor voltou a reafirmar-lhe sua promessa e, em razão de sua perseverança, 
muda-lhe o nome de  Abrão=pai elevado, para Abraão=pai duma multidão. 
Gen.17:1-5. O cumprimento da promessa de ele ter um filho com sua mulher Sara, 
somente ocorreu quando  ele já contava com cem anos de idade.Gen21:5. Daquele filho 
originou a Nação de Israel, e dessa Nação veio Jesus Cristo, o Salvador e transformador 
da História da humanidade.Foi alguém na melhor idade que deu a largada para 
mudar o rumo da humanidade._editado_edsonbvaleriano_21012018. 
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