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Texto: Gênesis 18:1-33
Titilo: As Três Características do Amigo de Deus.
Tiago 2:23 Abraão foi chamado o amigo de Deus. (II Crônicos 20:7,
Isaias 41:8).
Enquanto o justo Ló era amigo do mundo e pagou caro, Abraão era
amigo de Deus e ganhou muito.
Eu tenho uma pergunta para vocês!
Quem é amigo de Deus?
Jesus diz, Vocês serão meus amigos, se fizerem o que o seu Senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de
meu Pai eu lhes tornei conhecido (João 15:15).
Há uma regra na vida bem conhecida que diz que: Espectadores
costumam ser sempre críticos.
Você sabe que cada crente deve ser um amigo de Deus? Eu creio que
cada crente é um ministro. Não são todos os crentes que são pastores,
mas todos são chamados ao ministério. Deus chama todos para o serviço.
O serviço no corpo de Cristo não é opcional. No exército de Deus não
existem voluntários.
Ser um cristão é ser como Jesus. Ele disse: “Pois o Filho do homem não
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por
muitos” (Mc 10:45).
Abraão tinha uma amizade especial com Deus porque ele não somente foi
um espectador, mas Abraão foi participante do ministério de Deus como
companheiro de Deus.
Vamos abrir nossos Bíblias em Gêneses 18:
Neste capítulo você descobrirá o segredo da vida de Abraão e vai
aprender como nós podemos ser amigos de Deus.
Vamos ver as três características de um amigo de Deus.

2

Se você quiser ser amigo de Deus, você deverá ter uma disposição para
ministrar ao Senhor, à sua família, e ao mundo perdido.
Vamos ler os versículos 1-8....
I.

Um amigo de Deus tem disposição para ministrar ao Senhor
(18:1-8).
Podemos ficar o dia inteiro no primeiro versículo deste texto. A
Bíblia diz que, Apareceu o SENHOR.
Como você reagiria se o SENHOR chagasse na sua casa na
forma de um estrangeiro, de surpresa?
Descobrimos que estes homens eram Anjos de Deus e o próprio
Deus mesmo.

Deste primeiro trecho...Vamos descobrir as 7 características do
ministério de Abraão que devem ser características do nosso
ministério também.
Primeiro......
a. O Amigo de Deus ministra pessoalmente.
Lembre-se, Abraão tinha 99 anos e era muito rico, ele
poderia enviar alguns dos seus 300 servos, mas ele ministrou
pessoalmente.
b. O Amigo de Deus ministra imediatamente.
Abraão estava descansando por causa do calor do dia quando
ele viu três estrangeiros chegando.
Normalmente poucas pessoas viajariam naquela hora quando
o sol era tão quente, então Abraão ficou imediatamente
curioso, mas usou de cortesia.
A Hospitalidade era a primeira lei do ocidente, e
descobriremos Abraão obedecendo-a fielmente.
Abraão não foi preguiçoso reclamando que ele precisava
descansar mas ele ministrou imediatamente.
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Certa vez, Napoleão apontou para um mapa da China e
disse: “Ali repousa um gigante adormecido. Se um dia
acordar, nada poderá detê-lo”
Um autor diz sobre as Igrejas, “Acredito que a igreja é um
gigante adormecindo. A cada domingo, os bancos da igreja
estão cheios de membros que não estão fazendo nada com
sua fé, a não ser mantê-la....Se conseguirmos despertar e
utilizar a massa de talentos, recursos, criatividade e energia
que se encontra adormecida em uma igreja típica, o
cristianismo vai explodir com um crescimento em taxas sem
precedentes”
Mas Abraão não queria dormir, ele queria servir ao Senhor
imediatamente.
Abraão tinha uma amizade especial com Deus porque ele não somente foi
um espectador, mas Abraão foi participante do ministério de Deus como
companheiro de Deus.
Terceiro...
c. O Amigo de Deus ministra rapidamente.
Gosto muito desta paráfrase da Bíblia que diz,
Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara:
Depressa! Pegue uns dez quilos de farinha e faça pão. Em
seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom
bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o
preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e
carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali,
debaixo da árvore, ele mesmo serviu comida e ficou
olhando.
O Amigo de Deus ministra rapidamente
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Quarto...
d. O Amigo de Deus ministra com generosidade.
Vimos aqui que Abraão deu o seu melhor para o Senhor, a
melhor farinha e o melhor gado para aqueles estrangeiros.
O Amigo de Deus ministra com generosidade
Quinto...
e. O Amigo de Deus ministra com humildade.
Ele saudou-os inclinando-se até o chão (v. 2)
Com cortesia, dirigiu-se a um dos hóspedes chamando-o meu
senhor, denominando-se seu servo (v. 3,5), modo comum de
se dirigir a um superior.
Abraão agiu como se fosse um privilégio para ele a
possibilidade de servi-los!
Abraão pediu que trouxessem água para lavar-lhes os pés!
Se nós fossemos amigos de Deus deveríamos ministrar com
humildade como Abraão, o amigo de Deus.
Sexto...
f. O Amigo de Deus ministra cooperativamente.
Abraão entendeu que ele não poderia ministrar sozinho e
delegou outras pessoas para participar do ministério.
Um amigo de Deus vai inspirar, delegar, e encorajar outras
pessoas para participar no ministério.
D. L. Moody, um grande evangelista disse, “Eu prefiro pôr
dez homens para trabalhar do que fazer o trabalho de dez
homens”
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O Amigo de Deus ministra cooperativamente para o honra e glória de
Deus.
O Amigo de Deus ministra pessoalmente
O Amigo de Deus ministra imediatamente
O Amigo de Deus ministra rapidamente
O Amigo de Deus ministra com generosidade
O Amigo de Deus ministra com humildade
O Amigo de Deus ministra cooperativamente
Podemos aprender de Abraão, o amigo de Deus, o princípio de que
quando nós ministramos para qualquer pessoa, em qualquer parte da
Igreja, a qualquer criança, qualquer ministério, que seja, lavando os
banheiros, estamos ministrando ao SENHOR!
Jesus diz, Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um
destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes (Mateus 25:40).
Este versículo, Col 3:23-24, caracterizou a vida de Abraão... Tudo
o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e
não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a
recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão
servindo.
Um amigo de Deus tem uma disposição para ministrar ao Senhor.
Servir e dar-se são características definitivas de um estilo de vida
semelhante à de Cristo.
A Bíblia nos ensina que cada cristão é....
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Criado para o ministério (Ef 2:10).
Salvo para o ministério (2 Tim 1:9).
Chamado para o ministério (I Pedro 2:10).
Autorizado para o ministério (Mt. 20:26-28).
Comandado para o ministério (Mt. 28:18-20).
Preparado para o ministério (Ef. 4:11,12).
Necessário para o ministério (I Cor 12:27).
Responsável pelo ministério, e...
Que será recompensado por seu ministério (Cl 3:23,24).

A Bíblia nos ensina que cada cristão é um ministro....
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Abraão tinha uma amizade especial com Deus porque ele não somente foi
um espectador, mas Abraão foi participante do ministério de Deus como
companheiro de Deus.
E Segunda.....Vamos ler o versículo 17-19
II.

Um amigo de Deus tem disposição para ministrar à sua
família (18:16-19).
Sem duvida um homem que está ministrando ao Senhor está
ministrando à sua família.
Mas, o que significa ministrar à sua família?
Primeiro...
a. Este ministério significa criar ordem na família.

Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois
dele...
Abraão criou um ambiente seguro no seu lar por causa da
sua confiança profunda nas promessas de Deus. Abraão não
era um homem dirigido pelos seus sentimentos e emoções.
Abraão era um homem de fé dirigido pela palavra do Senhor.
Romanos 4:16-21 – O quadro de fé de um amigo de Deus.
Um líder inseguro deixa inseguros os seus liderados. Se fica
nervoso debaixo de pressão, isso também afetará os demais
crentes.
Um líder inseguro cria um ambiente de insegurança.
Este ministério significa criar ordem na casa.
Que mas...
b. Este ministério significa ensinar a família.
...a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a
justiça e o juízo...
Ensinando o que...
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i. Ensinando a Palavra do Senhor (guardem o
caminho do Senhor)
Estas palavras que hoje, te ordeno estarão no teu
coração, tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao
deitar-te, e ao levantar-te (Deut 6:6-7)
Salmo 119:11 diz, Guardo no coração as tuas
palavras, para não pecar contra ti.
ii. Ensinando a viver em pureza (pratiquem a justiça)
– Eles tem que ter instrução e correção. Os
sentimentos deles têm que ser treinados para amar a
Deus e as coisas de Deus. Você tem que lhes dar
oportunidade de provar que Deus é bom.
Salmo 34:8 Oh! Provai e vede que o Senhor é bom;
bem-aventurado o homem que nele se refugia.
iii. Ensinando a julgar entre o bem e o mal (pratiquem
a juízo) – Eles têm que ter sabedoria em para
sobreviver neste mundo perdido. Seus filhos têm que
saber tomar decisões que vão agradar a Deus.
Abraão foi ativo neste ministério de criar um ambiente de segurança.
Abraão foi ativo neste ministério de ensinamento da sua família.
Por causa disso ele foi amigo de Deus.
No fim do versículo 19 diz....para que o Senhor faça vir sobre Abraão o
que tem falado a seu respeito.
c. Este ministério resulta em receber as bênçãos de Deus
Porque Abraão era fiel ao Senhor ele se tornou um canal de
benção para a sua esposa e eventualmente a sua família.
Do filho da promessa de Abraão em abençoar as nações,
veio Jesus Cristo nosso Salvador.
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Pai, sua obediência hoje para Deus vai afetar sua família
no futuro, e para sempre!
Um amigo de Deus tem disposição para ministrar ao Senhor
Um amigo de Deus tem disposição para ministrar à sua família
Abraão tinha uma amizade especial com Deus porque ele não somente foi
um espectador, mas Abraão foi participante do ministério de Deus como
companheiro de Deus.
E terceira...
III.

Um amigo de Deus tem disposição para ministrar ao mundo
perdido (18:22-33).

Vamos ler os versículos 22-33
Aqui em Gênesis 18:22-33, Abraão rogou a Deus para não
destruir as Cidades de Sodoma e Gomorra por causa das
pessoas justas que moravam lá.
Como Jesus Cristo, Abraão intercedeu para pecadores....
Eu vi em Abraão a compaixão de Cristo intervindo pelos
pecadores!
Mat 15:32, E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho
compaixão desta gente...
Mat 14:14, Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande
multidão, teve compaixão deles...
Lucas 19:41 diz sobre Jesus, Quando ia chegando, vendo a
cidade chorou!
Na oração de Abraão nós vimos um homem que tem o coração
voltado para ministrar ao mundo perdido.
Jesus diz, Vós sois o sal da terra; Vós sois a luz do mundo!!!
Se você quiser ser amigo de Deus, você deverá ter disposição para
ministrar ao mundo perdido como Abraão fez.
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Um amigo de Deus tem disposição para ministrar ao Senhor.
Um amigo de Deus tem disposição para ministrar à sua família
Um amigo de Deus tem disposição para ministrar ao mundo perdido.
Abraão tinha uma amizade especial com Deus porque ele não somente foi
um espectador, mas Abraão foi participante do ministério de Deus como
companheiro de Deus.
Só participantes ativos no ministério, e não espectadores críticos, são
amigos de Deus.
Vamos orar...

