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Comentários iniciais: 

 

 

 

Texto áureo: 

 

Hebreus 11:8 

 

Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber para onde ia. 

 

Texto da leitura bíblica em classe: 

 

Gênesis 12:1-10 

1 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, 

para a terra que eu te mostrarei. 

 

2 E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma 

bênção. 

 

3 - E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão 

benditas todas as famílias da terra. 

 

4 - Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele; e era Abrão da idade 

de setenta e cinco anos, quando saiu de Harã. 

 

5 - E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que 

haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã; e saíram para irem à terra de 

Canaã; e vieram à terra de Canaã. 

 

6 - E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré; e 

estavam, então, os cananeus na terra. 

 

7 - E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um 

altar ao Senhor, que lhe aparecera. 

 

8 - E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo 

Betel ao ocidente e Ai ao oriente; e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do 

Senhor. 

 

9 - Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do Sul. 
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10 - E havia fome naquela terra; e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a 

fome era grande na terra. 
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