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ANDANDO JUNTO COM O PAI 

Abra a Bíblia e leia, Gênesis 22:6 ao 13 

 

É tão interessante quando analisamos este texto na ótica de Abraão: homem de fé, ouviu o Senhor, levou seu filho, o 

filho da promessa ao sacrifício que o Senhor lhe pediu.  Não questionou, levantou-se de madrugada, juntou a lenha, 

pegou o cutelo, o fogo e foi ao lugar que Deus mostrou.  Mas hoje gostaria de falar de Isaque, que andou junto com o 

pai! 

 

Nós seres humanos, ao chegarmos a uma determinada idade, queremos por natureza desejamos independência, não 

queremos mais ficar grudados com nossos pais, achamos que já  sabemos tudo, que já podemos tudo, e outros "tudos".  

Uma das coisas que não gostamos é do controle dos pais. Essa situação se repete no mundo espiritual. Quando 

crescemos achamos que já somos independentes e não queremos mais o cuidado especial de Deus.  Dizemos assim: já 

sabemos muitas coisas, não precisamos mais que Deus nos pegue no colo, nem muito menos nos dê as mãos, e olhe lá 

se vou querer saber o que ele acha da situação!  

 

Ao analisar este texto na perspectiva de Isaque, gostaria de lhe mostrar como ele confiou em seu pai aqui na terra. 

Como devemos confiar em nosso Pai no céu, que é nosso Deus. 

 

Isaque acordou de madrugada, junto com o pai para prestar sacrifício ao Senhor, isso já nos mostra uma luta: Quem 

gosta aqui de acordar de madrugada? Ainda mais para o sacrifício do outro? Isso mostra obediência ao pai, Isaque não 

reclamou, não murmurou, ele foi. Isaque já era um rapaz, a lenha que a mula levava foi parar nas costas de Isaque. 

Que sacrifício! Você já parou para imaginar aquela caminhada? O filho com a madeira nas costas e o pai do lado. Isso 

nos reporta a Jesus Cristo subindo com o madeiro que haveria de ser sacrificado.  

 

Você já reparou como acontece isso conosco? Às vezes estamos em verdadeiros sacrifícios em nossas vidas, 

carregando nossa cruz, nossos problemas e lutas, parece que Deus só está assistindo? Quando estamos na obediência 

com o pai, não importa o que temos que carregar!  

 

Isaque fez a pergunta: “pai, cadê o holocausto?”  As vezes perguntamos isso para Deus, cadê a provisão? Cadê a 

vitória? Cadê os recursos? Cadê as soluções? Cadê o realizar? Cadê o cumprimento das promessas?  Abraão responde: 

“Deus proverá”. O Pai te responde: “Eu proverei”!  Diz a palavra que os dois seguiam  juntos (apesar da dúvida). Leia 

novamente o vs 6 e 8... Andar junto com o Pai é o que precisamos! Com quem você anda junto?   Isaque mesmo sem 

entender, continuava de “mãos dadas” com seu pai.  Eu vou onde ele quiser me levar, ele é o meu pai, pai sabe o que 

faz com os filhos, pai ama o filho!  

Deus quer que andemos com Ele, de mãos dadas com Ele. Mesmo sem entender, mesmo sem ver a provisão! As vezes 

não saberemos para onde estamos indo, não saberemos no que vai dar tudo isso, não temos noção do que vai 

acontecer, mas uma coisa temos que ter certeza: eu estou caminhando com meu pai, de mãos dadas com Ele. Ele não 

vai me jogar num buraco, ele me livrará dos perigos, Ele proverá, Ele me esclarecerá. Quando um pai dá as mãos para 

o filho, Ele está no controle. 

 

Eles levantaram o altar, tudo bem, e... cadê o sacrifício? Vem a palavra: “Deus proverá”. Será que só isso basta? 

Abraão pega Isaque para amarrar...  será que Isaque estava entendendo o que estava acontecendo? Talvez não.  Mas 

era o seu pai que estava fazendo, então tudo bem, meu pai sabe o que faz! 

 

Há situações em nossas vidas muito semelhantes: ficamos sem direção, sem ter para onde ir, parece que estamos 

amarrados, nada desata, as coisas não acontecem, a provisão não chega, cadê o sacrifício? É hora de ainda confiar, 

Deus é o meu pai, ele sabe de tudo, nada está fora do seu alcance, fora do seu poder. Eu estou debaixo de sua 

autoridade e provisão. Abraão deita o rapaz em cima da lenha e estende o cutelo para sacrificá-lo. Porque ele não se 

mexeu? Ou tentou rolar, ou fez algum tipo de esforço contrário aquela “loucura” de seu pai? Ele teve algo 

sobrenatural chamado obediência. Quando resolvemos obedecer temos que ir até as últimas consequências. Isaque 

estava lidando com seu pai, por isso confiava e obedecia.  Quando estamos lidando com Deus, precisamos confiar e 

obedecer. Ir até as últimas consequências. 

 

A exemplo de Isaque, vamos dar nossas mãos a Deus, Ele nos levará a bom termo. Quem sabe você está em 

dificuldades, mas você está de mãos dadas com o Pai. Quando estamos de mãos dadas com o Senhor, ele proverá as 

soluções devidas! Se não bastar dar as mãos, ele nos pegará no colo. Confie. Dê as mãos ao Pai. 

 


