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Texto Áureo:
Gn. 14.20
20 e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o
dízimo de tudo.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Gn. 14.17-20
17 E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro (depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos
reis que estavam com ele) no vale de Savé, que é o vale do Rei.
- Melquisedeque é mencionado como um rei de Salém, supostamente o local mais tarde chamado
Jerusalém, e geralmente se pensa que ele era apenas um homem. As palavras do apóstolo, Hebreus
7:3, afirmam apenas que a história sagrada não disse nada sobre seus antepassados. O silêncio das
Escrituras sobre isso é elevar nossos pensamentos a Ele, cuja geração não pode ser declarada. Pão e
vinho eram um refresco adequado para os seguidores cansados de Abrão; e é notável que Cristo
designou o mesmo que os memoriais de seu corpo e sangue, que são carne e bebida de fato para a
alma. Melquisedeque abençoou Abrão de Deus. Ele abençoou a Deus de Abrão. Devemos agradecer
pelas misericórdias dos outros e pelas nossas. Jesus Cristo, nosso grande Sumo Sacerdote, é o
mediador de nossas orações e louvores, e não apenas oferece a nossa, mas a sua por nós. Abrão deu
a ele o décimo dos despojos, Hebreus 7:4. Quando recebemos uma grande misericórdia de Deus, é
muito conveniente que expressemos nossa gratidão por algum ato especial de caridade piedosa. Jesus
Cristo, nosso grande Melquisedeque, deve fazer uma homenagem a ele e ser humildemente
reconhecido como nosso Rei e Sacerdote; não apenas o dízimo de todos, mas tudo o que temos, deve
ser entregue a ele.

18 E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho; e este era sacerdote do Deus Altíssimo.
- MELQUISEDEQUE, REI DE SALÉM. Melquisedeque (que significa rei de justiça) era tanto rei
de Salém (possivelmente a Jerusalém primitiva), como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao
único Deus verdadeiro, assim como Abrão. Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó, é um
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exemplo de um não-israelita, servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou figura da realeza e
sacerdócio eternos de Jesus Cristo (Sl 110.4; Hb 7.1,3).

19 E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da
terra;
20 e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o
dízimo de tudo.
- DEU-LHE O DÍZIMO DE TUDO. Abrão deu a Melquisedeque a décima parte de todos os despojos
que recebera (Hb 7.4), em gratidão pelo socorro e graça de Deus. Esta é a primeira vez que o ato de
dar o dízimo é mencionado na Bíblia.
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