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que chegou a Abraão
David R. Tasker

Confiar em Deus para
o cumprimento de Suas
promessas, sobretudo em
momentos de grande
desencorajamento, é parte
integral da salvação.
Por que Jesus morreu? Foi uma
demonstração do amor divino, alguma
autêntica transação cósmica, por causa
da rejeição humana de Deus ou qualquer outra coisa? Ou todas as opções?
O livro de Gênesis registra um forte
incidente que proporciona uma perspectiva intrigante a essa questão, quando Deus apareceu a Abrão e pediu-lhe
para realizar um ritual incomum que
terminou com uma coluna de nuvens
flutuando através de uma alameda de
pedaços de animais sacrificados. Essas
coisas podem ser incompreensíveis
para as pessoas de hoje em dia, mas se
pudéssemos olhar para trás e enxergar
sob a visão do mundo antigo, isso nos
ajudaria a entender não somente a primeira vinda de Cristo, mas também a
razão para o plano da salvação.
A história começa com as palavras
“depois dessas coisas” (Gênesis 15:1).*
O capítulo anterior descreve o extraordinário esforço de Abrão para libertar o
seu sobrinho Ló e alguns outros presos
e assim recuperar não somente seus
bens roubados, mas também o que foi
levado das cinco cidades da campina
por uma confederação de quatro reis.
Com os “318 homens treinados” de sua
família, Abrão executa um perigoso
resgate e tira o inimigo do caminho. A
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história termina com Abrão pagando
o dízimo de sua parte ao enigmático
Melquisedeque.
Então, é depois disso que os eventos
do capítulo 15 acontecem. É aí também que, algum tempo depois, Deus
prometeu a Abrão que seus filhos se
tornariam uma “grande nação” – tão
numerosa quanto o “pó da terra”.
Parece que essa promessa fora feita
havia muito tempo, e a esperança de
Abrão foi se obscurecendo. Em resposta, Deus aparece em visão e fala diretamente com Abrão, reassegurando-lhe:
“Eu sou o seu escudo; grande será a sua
recompensa” (Gênesis 15:1). O perplexo patriarca se questiona como aquilo
seria possível enquanto ele permanece
sem filhos. Deus havia assegurado a
Abrão em pelo menos duas ocasiões
prévias (Gênesis 12:2 e 13:16), que ele
teria muitos filhos. Mas nada havia
acontecido, e ele não estava ficando
mais jovem. Sua esposa, Sara, já estava
na época de mudar de status de avó
para bisavó. Ele estava se questionando seriamente como poderia se tornar
pai, e começou a pensar que talvez a
promessa de uma grande quantidade
de descendentes seria cumprida através
de um filho adotivo – seu jovem servo
Eliezer. Então, ele sugere essa opção a
Deus.

Promessa renovada

Deus tem outros planos. Ele reassegura ao velho patriarca que seu
“próprio filho” seria seu herdeiro, não
Eliezer. Deus repete a promessa de
que seu herdeiro será o primogênito
de uma grande multidão. A promessa

será cumprida. Para convencê-lo, Deus
leva Abrão para fora da tenda e diz que
seus filhos serão tão numerosos quanto
as estrelas. Ao lermos o restante da
história, é evidente que nesse momento
ainda é dia. Só mais tarde nesse capítulo é que anoitece. “Olhe para o céu e
conte as estrelas, se é que pode contálas” (Gênesis 15:5). Sendo ao entardecer
ou pelo menos no começo da noite, isso
teria sido uma tarefa fácil. Se houvesse
estrelas brilhando, seria uma ou duas,
no máximo.
A ideia está clara. Ainda que Abrão
não possa ver o céu completamente
estrelado, ele sabe que à medida que
a noite avança as estrelas rapidamente
aparecem, até o céu estar coberto por
elas. Deus tinha prometido a Abrão
muitos descendentes, mas Abrão não
conseguia imaginar nenhum, até aquele
momento. As estrelas podem não ser
visíveis durante o dia, mas assim que
o Sol se põe, o céu fica repleto delas.
Incontáveis bilhões. E assim como o
escurecer habilita uma pessoa a ver
mais e mais estrelas, Abrão iria ver
também seu número de descendentes crescendo – no tempo de Deus.
Obviamente, ainda não era o momento
para Abrão, mas quando chegasse o
tempo certo, Deus cumpriria a Sua
promessa. Ao compreender, Abrão cai
em adoração, reconhecendo por fé que
Deus cumpriria a Sua palavra. Esse não
era apenas um momento de satisfação
para Abrão, mas ele também “creu no
Senhor, e isso lhe foi creditado como
justiça” (Gênesis 15:6). Confiar em
Deus para o cumprimento de Suas promessas, especialmente em momentos de
grande desencorajamento, é enfatizado
como sendo parte integral da salvação.
Essa parte da história nos oferece um
vislumbre de como Abrão é reconhecido como um grande herói da fé. As
suas dificuldades são as nossas. Talvez
tenhamos tido momentos em que cada
um de nós quiséssemos algo desesperadamente. Talvez, pudéssemos estar
convencidos de que Deus responderia
as nossas orações, mas o plano de Deus
não é o nosso plano. Ele não é um
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objeto que podemos manipular para
fazer nossas vidas mais confortáveis.
Ele é o Deus Soberano. Ele sustém os
mundos através de Sua poderosa palavra (Hebreus 1:3). Precisamos confiar
que Ele irá resolver os enigmas de nossa
própria vida.
Mas o Senhor não havia terminado
o Seu propósito ainda. “Traga-me uma
novilha, uma cabra e um carneiro,
todos com três anos de vida, e também
uma rolinha e um pombinho” (Gênesis
15:9). Esses animais deviam estar em
currais próximos a sua tenda, porque
Abrão não demorou para pegá-los,
abatê-los, e com exceção dos pássaros,
cortar as suas carcaças em duas partes.
Restava pouca luz do dia, mas Abrão
foi capaz de completar essa tarefa rapidamente. Então, ele alinha as peças
em duas fileiras opostas uma a outra,
formando uma alameda ou corredor.
Isso com certeza é um convite às aves
de rapina da área. O odor de carne fresca abatida atrai muitas delas, e Abrão
logo percebe que está cercado de aves
de rapina famintas. Novamente há uma
demora nos planos de Deus, e Abrão
diligentemente se engaja em um “trabalho árduo”, talvez se questionando
porque Deus não tomou o próximo
passo nesse exercício. Ele vigorosamente
(e com sucesso) afasta os predadores até
que finalmente cai em um profundo
sono (Gênesis 15:11,12). Pelo menos ele
preservou o sacrifício que Deus havia
pedido que ele preparasse.
A escuridão da noite está chegando,
mas a luz do dia ainda não se foi por
completo, e o descanso de Abrão é apenas um cochilo de talvez não mais que
cinco ou dez minutos. Ele acorda assustado com a voz de Deus: “Saiba que
os seus descendentes serão estrangeiros
numa terra que não lhes pertencerá,
onde também serão escravizados... por
quatrocentos anos” (Gênesis 15:13).
Deus está proporcionando a Abrão uma
breve visão sobre o que acontecerá no
futuro, assegurando ao velho patriarca que ainda que seus descendentes
venham a enfrentar tempos difíceis,
eles ainda assim retornarão à sua próDIÁLOGO 22 • 1 2010

pria terra, mais numerosos e com mais
bens materiais (Gênesis 15:14). Isso dá
mais peso à certeza de que Abrão terá
crianças.
É reconfortante imaginar essa descrição. O povo de Deus não seria uma
raça superior, mas um grupo de seres
humanos, mortais e com limitações.
Eles teriam de enfrentar as adversidades da vida, tão comuns a todos nós.
Mesmo que muitos possam imaginar
que podem viver a vida longe de Deus,
e com sucesso, Ele nos faz lembrar que
somos apenas pó (Salmos 103:13,14).
Nosso primeiro pai, Adão, foi criado do
pó da terra (Gênesis 2:7), lembrando
a todos nós de nossa humilde origem.
Na verdade, Deus não está tão interessado em ver de onde viemos, mas
para onde estamos indo. Assim, Ele
não espera que venhamos a agir como
super-humanos, alcançando status de
heróis. Dessa forma, as descrições da
escravatura e aflição dos descendentes
de Abrão mostram o lado humano da
situação – uma realidade comprovada. Deus é especialista em lidar com
seres humanos comuns com problemas
extraordinários.
Ao ficar escuro (Gênesis 15:17),
algo incrível acontece: “um fogareiro
esfumaçante, e uma tocha acesa” passam vagarosamente pelo corredor das
metades dos animais, de um lado para
o outro. É surreal e provavelmente faz
com que Abrão fique arrepiado. Ele
está observando algo muito estranho e
inesperado. Ele não apenas percebe a
presença do Todo-Poderoso, mas também reconhece a sua pequenez, totalmente consciente de todo o significado
do que está vendo. Ao se desdobrarem
esses acontecimentos, Abrão deve ter
ficado em estado de choque. O único
elemento familiar para nós nessa história é a coluna de fumaça e a tocha
de fogo da história do Êxodo (Êxodo
13:21) que acontece centenas de anos
mais tarde. Todo o resto da história
parece bastante incomum. O que estaria acontecendo exatamente?
Naquela época do mundo antigo,
existia um ritual (registrado de forma

mais clara pelos Hititas) que formalizava um acordo entre dois reis.1 Naqueles
dias não existiam países, conforme o
nosso conhecimento, apenas confederações de cidades-estados. Caso algum
desses pequenos estados estivesse preocupado com a sua segurança “internacional”, existia uma opção de unir-se
com um vizinho mais poderoso. Assim,
um tratado era formalizado entre o rei
do estado mais fraco (rei vassalo) e o rei
do estado superpotente (rei susserano).
Algumas dessas confederações cresceram consideravelmente até chegarem
ao status de império. O tratado era
formalizado por uma série de festivais
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e cerimônias, e um contrato legal era
elaborado. O apogeu dos procedimentos cerimoniais ocorria quando o rei
vassalo (mais fraco) caminhava por
uma alameda com pedaços de animais,
enquanto o rei susserano (mais forte),
acompanhado pelos seus oficiais, observava em aprovação. Qual era o ponto?
O rei mais fraco estava publicamente
demonstrando ao rei mais forte que se
em qualquer momento ele quebrasse
o tratado, ele deveria ser condenado
à morte, sacrificado como os animais
despedaçados, por entre os quais ele
caminhava.2
Abrão já havia demonstrado que
tinha capacidade para ser um rei, além
de conhecer profundamente táticas
militares. Ele era muito respeitado
pelos reis do vale depois de derrotar
Quedorlaomer e sua confederação dos
quatro reis do leste e ter recuperado
o que havia sido saqueado. Com seu
diminuto exército (Gênesis 14:14),
desafiou e derrotou inimigos muito
mais fortes. Logo depois, quando
Abrão devolveu o dízimo para o
Senhor, em vez de se apoderar dos despojos da guerra para si mesmo, estava
reconhecendo Deus como seu comandante supremo. Em outras palavras, ele
reconheceu Deus como o susserano, e a
si mesmo como o vassalo.

Deus toma a responsabilidade
para Si mesmo

Por que então o susserano Deus atravessou o caminho com os sacrifícios
de animais sendo que isso deveria ter
sido feito por Abrão, o vassalo? Deus
estava apenas declarando que Ele estava
tomando pessoalmente a responsabilidade para o sucesso do plano de
salvação. Ele nos assegura que a aliança
não é baseada na fidelidade humana,
e precisamos saber isso! Ao lermos a
história dos descendentes de Abrão,
percebemos que eles são mais conhecidos por suas falhas do que por seus
sucessos, e nós sabemos que não foram
apenas os descendentes de Abrão que
vacilaram entre boas ou más decisões.
Devemos nos lembrar de que a nossa
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salvação não depende das nossas habilidades humanas ou ações, mas das ações
dAquele que veio como um homem
para cumprir todos os requerimentos
legais do tratado estabelecido entre
Deus e homens. Em vez de cada um de
nós ter de sofrer pelas consequências da
infidelidade humana, Deus nos prometeu que Ele tomaria o nosso lugar.
Ainda que Abrão tivesse muita fé em
Deus, certamente a fé de seus futuros
filhos seria muito menor. Se existia
alguma esperança futura para o povo
de Deus, teria de ser baseada em algo
mais seguro do que apenas boas intenções de um grupo de pessoas com uma
mente fraca. Para esse grupo de pessoas
ter um futuro glorioso, Deus teve de Se
preparar para tomar para Si as consequências pela violação dessa aliança.
Em outras palavras, ao passar pelo
sacrifício de animais, Deus selou um
juramento com Abrão de que se a
aliança entre eles fosse violada, Deus
colocaria a Sua própria vida em risco.
E Ele o fez, no Calvário.
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teólogos adventistas. Os membros
desse grupo são Roy Benton (Pacific
Union College), Fernando Canale
(Seminário Teológico da Andrews),
Linda Emmerson (Universidade
de Walla Walla), Zdravko Plantak
(Universidade Adventista de
Washington), Charles Scriven
(Kettering College of Medical Arts),
Jim Walters (Universidade de Loma
Linda), Christian Wannenmacher
(Universidade de Munique Ludwig
Maximilians) e John Webster
(Universidade La Sierra).
Os membros do comitê de direção
são Abigail Doukhan (Universidade de
Elon), Trisha Famisaran (Universidade
de Pós-Graduação de Claremont),
Oliver Ganz (Universidade Vrije de
Amsterdam) e Zane Yi (Universidade
Fordham). Formalmente, pretendese organizar a sociedade no final de
2010, quando uma conferência será
realizada e dedicada à análise da relação da filosofia com o adventismo
do sétimo dia. Nessa conferência,
será concluída uma declaração de
missão e de constituição, juntamente
com a eleição de oficiais. Para mais
informações, contatar o Comitê de
Organização, pelo e-mail adventistphil
osophy@gmail.com.
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