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A DEMONSTRAÇÃO DE FÉ  

ABEL  
 
Fundação das Escrituras - "Hebreus 11:1-4" - "Gênesis 4:1-8" - "Lucas 18:10-14" 

 
Introdução: -  
 
Nisto, o primeiro de uma série de estudos que fui levado a produzir, examinaremos o tema da fé e como 
ele se relaciona com nossa caminhada diária de fé, bem como como é retratado em "Hebreus 11" e como 
foi expresso por uma variedade de pessoas em "Hebreus 11". 
 
Os vários aspectos serão Fé sua - 
 

1. Demonstração - Abel.  
2. Irmandade - Enoque. 
3. Obediência - Noah. 
4. Companheirismo - Abraham. 
5. Julgamento - Abraham. 
6. Visão - Isaac. 
7. Adoração - Jacob. 
8. Persistência - Joseph. 
9. Decisão - Joseph. 
10. Vitória - Moisés 

   
Entretanto, antes de começarmos, deixe-me tentar em algumas frases "Definir" a Fé. 
 

As pessoas usam a frase "basta ter fé, tudo vai dar certo" para encorajar e consolar 
aqueles que enfrentam grandes desafios ou situações estressantes. Além disso, 
quando se aspira a qualquer forma de atividade evangelística, a fé é uma 
característica essencial de seu trabalho. Ela também é utilizada no que diz respeito à 
fidelidade.  Mas o que é a fé segundo a Bíblia, e ela funciona? 
 
No Novo Testamento, a fé é traduzida para o inglês pela palavra grega Pistis (πίστις, 
εως, ἡ. ) Segundo o Dicionário Expandido de Palavras Bíblicas do New Strong, "Pistis é 
empregado de crença com o sentido predominante de confiança (ou confiança) em 
Deus ou Cristo, proveniente da fé no mesmo. "'Fé' é sinônimo de confiança, 
confiança, segurança e crença" (p. 1315). 
 

Em "Hebreus 11:1", a Bíblia define Pistis como "a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não 
vistas". ” 
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A fé é a substância ou a garantia do que aspiramos, mas ainda não obtivemos. A fé (fé, crença, confiança) é 
também nossa evidência do invisível, das coisas espirituais que não podem ser vistas. Antes que uma 
oração seja respondida ou que uma pessoa receba o que ela procurou de Deus, deve haver fé.  

 

Neste estudo, espero dar um claro entendimento breve sobre como Abel demonstrou sua fé. No entanto, 
é importante no início que reconheçamos que o sangue de Jesus "fala uma palavra mais fina do que a do 
sangue de Abel", isto é o que "Hebreus 12":22-24" nos declara quando diz "Mas vós viestes ao monte 
Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e a miríades de anjos, à assembléia geral e à igreja dos 
primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, 
e a Jesus, mediador de um novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de 
Abel". "A nova Bíblia padrão americana 

Os versos citados nos revelam que Abel em seu sacrifício foi profético e apontou adiante para o que viria a 
ser. Mas o sangue de Jesus indica que toda a obra de salvação está feita. A Bíblia nos diz que Jesus disse: 
"Está consumado" em "João 19:30" - "Portanto, quando Jesus recebeu o vinho azedo, Ele disse: "Está 
consumado"! E Ele curvou Sua cabeça e desistiu de Seu espírito. "Isto retrata um contraste muito forte 
com o que Abel deu. 

Curiosamente, apesar de Abel ter sido morto por um irmão ciumento e de a história do Antigo Testamento 
não conter uma única palavra documentada dos lábios de Abel, Abel "falou" ao longo de mais de seis 
milênios e ainda o faz até hoje. Hebreus 11:4", nos fala do sacrifício de Abel e que "ainda fala mesmo 
estando morto", diz - "Foi pela fé que Abel trouxe uma oferta mais aceitável a Deus do que Caim". A 
oferta de Abel deu provas de que ele era um homem justo, e Deus mostrou sua aprovação de seus dons. 
Embora Abel esteja há muito morto, ele ainda nos fala por seu exemplo de fé. Tradução "Nova Tradução 
Viva". 

Em muitas áreas, a frase "Deixando um Legado" é dita e verdadeiramente de uma maneira notável, que é 
exatamente o caso deste herói do Antigo Testamento que estamos analisando. "Fala" (ou "fala" em 
algumas traduções mais antigas) é uma forma de voz atual, tensa e ativa do verbo. Isto pode ser tomado 
como evidência de que o legado de Abel e as lições associadas a ele continuam a reverberar através dos 
tempos da história bíblica, mesmo até os dias de hoje. 

O que está explicando é que devido a sua fé, mesmo tendo falecido há muitos anos, o que Abel ofereceu 
como sacrifício a Deus continua a proclamar de uma geração para outra que só há uma maneira de um 
pecador culpado ser salvo; só há uma maneira aceitável de um homem se aproximar de um Deus santo, e 
essa maneira é através da fé no precioso sangue de Cristo - isso nos leva de volta a "Hebreus 9":22" que 
nos diz "E quase todas as coisas são purificadas com sangue, de acordo com a Lei, e sem o derramamento 
de sangue não há perdão". "A nova Bíblia padrão americana 

Por mais que tenhamos considerado "Deixar um legado" e "Nossas vidas continuam a falar" de uma 
geração para outra, consideramos que o impacto das pessoas boas supera o das más. Houve um evento 
inestimável no ministério de Jesus que exemplifica bem esta noção. 

Cristo visitou a casa de Lázaro, Maria e Marta em Betânia não muito antes de sua crucificação. Em um 
momento solene, Maria veio ungir a cabeça e os pés do Senhor com perfume caro. 

Judas se irritou com isso, chamando a mulher dedicada de esbanjadora. Seus companheiros seguidores 
provavelmente se uniram ao grousing. Entretanto, Cristo elogiou a prática, implicando que ela prefigurava 
seu próprio sepultamento iminente - veja - "Mateus 26: 6-13" - "Marcos 14:3-9" e "João 11:55" mais "João 
12:11". 



A DEMONSTRAÇÃO DE FÉ - ABEL 

 

3 de 11 O Exercício da Fé - 23/12/2022 09:55:18 

 
 

Depois disto, o Salvador disse de Maria: "Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho seja 
pregado no mundo inteiro, falar-se-á também do que esta mulher fez como memória dela" - "Mateus 
26:13". 

Um ato inconseqüente foi imortalizado no "Memorable Deeds Hall of Fame", apesar de sua aparente falta 
de significado. 

O que as gerações futuras terão a dizer sobre nosso legado como resultado de nossos atos, nossos 
ensinamentos e a influência que tivemos sobre nossos descendentes? 

 

Abel, como todos os outros personagens de Hebreus 11 era apenas um pecador regular; no entanto, ele e 
eles são mencionados porque confiaram em Deus. Uma coisa é essencial para que possamos reconhecer, e 
é que de acordo com "Hebreus 11:6" e "1 João 5:10" a fé é o traço essencial que Deus procura.  

• "É impossível agradar a Deus além da fé". E por quê? Porque quem quer se aproximar de Deus 
deve acreditar que Ele existe e que se importa o suficiente para responder àqueles que o buscam. 
" - A Mensagem 

• "Quem crê no Filho de Deus tem nele o testemunho; quem não crê em Deus fez dele um 
mentiroso; porque não acreditou no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho". " - Nova 
Versão Padrão Americana 

Há um grande abismo de distinção entre um cristão e um não-cristão em matéria de fé. De acordo com 
"Habakkuk 2:4" - "Veja, sua alma é elevada; não é reta nele; mas o justo viverá por sua fé" nota-se que é 
Sua Fé uma fé transmitida e dotada que é residente no cristão.  

 

O princípio da fé é ativo na vida do primeiro enquanto que no segundo ele está 
ausente. 

 

Com estas considerações em mente, vamos examinar Abel e seu sacrifício para ter uma visão da 
atualidade, da idéia, do poder e do potencial da fé em sua vida e na vida daqueles que se seguem em 
Hebreus 11. 

 

O primeiro homem de fé que estamos considerando é Abel - em "Hebreus 11:1-4" lemos - "Pela fé Abel 
ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, através do qual ele teve testemunho de que 
ele era justo, Deus dando testemunho a respeito de seus dons; e através dele, estando ele morto, ainda 
fala. " e isto chama nossa atenção para o conteúdo real do incidente em "Gênesis 4:1-8" onde lemos 
"Adão dormiu com Eva, sua esposa". Ela concebeu e teve Caim. Ela disse: "Consegui um homem, com a 
ajuda de DEUS"  Depois ela teve outro bebê, Abel. Abel era um pastor e Caim um fazendeiro.  O tempo 
passou. Caim trouxe uma oferenda a DEUS A partir dos produtos de sua fazenda. Abel também trouxe 
uma oferenda, mas dos animais primogênitos de seu rebanho, cortes escolhidos de carne. DEUS gostou 
de Abel e sua oferenda, mas Caim e sua oferenda não obtiveram sua aprovação. Caim perdeu a calma e 
ficou de mau humor.  DEUS falou com Caim: "Por que essa birra? Por que a amuosidade? Se você se sair 
bem, não será aceito? E se você não se sair bem, o pecado está esperando por você, pronto para atacar; 
está pronto para pegá-lo, você tem que dominá-lo". Caim teve palavras com seu irmão. Eles estavam no 

campo; Caim veio a Abel, seu irmão, e o matou. "A Mensagem 

Quando consideramos Abel, percebemos que foi sua fé que tornou possível para ele se aproximar de Deus 
e adorá-lo de uma forma aceitável para Deus. Somente através da adoração, que é a função mais elevada 
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da alma humana, podemos efetivamente caminhar com Deus e trabalhar para ele, e a Bíblia deixa muito 
claro que "Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em Espírito e verdade". "Somente 
através da adoração podemos efetivamente caminhar com Deus e trabalhar para Ele. - "João 4:24" - Nova 
versão americana (Edição revisada) 

Em contraste, em "Hebreus 11:5" Enoque caminhou com Deus; e em "Hebreus 11:7" Noé trabalhou para 
Deus; mas nós lemos primeiro sobre Abel, que adorava a Deus.  

Como um homem pode se aproximar de Deus e ser aceito por Ele? Há duas maneiras - a verdadeira e a 
falsa, e estas são representadas por Caim e Abel e as ofertas que eles trouxeram ao Senhor.  

• Caim foi rejeitado porque sua oferta não era aceitável para Deus.  

• Abel foi aceito porque a oferta que ele trouxe era aceitável para Deus.  

o Somos todos como Abel ou Caim - crentes ou incrédulos. Então, como Abel exerceu a fé no 
Senhor? 

1. A Fé de Abel foi demonstrada quando ele desconsiderou planos humanos, estratégias e lógica em 
favor da obediência a Deus. 

 

Quero que você visualize dois homens, Caim e Abel, de pé lado a lado. Devido ao fato de serem culpados 
de pecado, eles foram obrigados a fazer uma oferta antes de poderem entrar na presença de Deus. Como 
podemos ter certeza de que eles eram pecadores? - "Romanos 5:12-14", nos diz nas palavras "Vós 
conheceis a história de como Adão nos colocou no dilema em que estamos - primeiro o pecado, depois a 
morte, e ninguém isento do pecado ou da morte". Esse pecado perturbou as relações com Deus em tudo 
e em todos, mas a extensão da perturbação não era clara até que Deus a soletrou em detalhes a Moisés. 
Assim, a morte, este enorme abismo que nos separava de Deus, dominava a paisagem de Adão a Moisés. 
Mesmo aqueles que não pecaram precisamente como Adão, desobedecendo a um comando específico 
de Deus, ainda tiveram que experimentar este fim de vida, esta separação de Deus. Mas Adão, que nos 
colocou nisto, também aponta à frente para Aquele que nos tirará de lá. ”  

Caim apresentou sua oferta, que foi descrita como "os frutos do solo", enquanto Abel trouxe sua oferta, 
que foi descrita como "pedaços de gordura de alguns dos primogênitos de seu rebanho", na forma de um 
cordeiro sacrificial. Os dois homens construíram então um altar. 

O sacrifício de Caim era muito mais apetitoso do que o de Abel, mas Deus escolheu o de Abel porque Ele 
tinha obviamente revelado Seu plano de salvação aos pais de Abel, Adão e Eva - ver "Gênesis 3:15" e 
"Gênesis 3:21". 

Abel, irmão de Caim, pegou um cordeiro perfeito, abateu-o, derramou o sangue ao lado do altar e depois 
colocou o cordeiro sobre o altar enquanto Caim oferecia os frutos de seu próprio trabalho, que incluía 
grãos e vegetais que Caim havia cultivado por seus próprios esforços.  

Poder-se-ia fazer a pergunta - "O que havia de errado nisso? Afinal de contas, ambos fizeram uma oferta".  

Só a sinceridade é insuficiente para constituir a adoração. 
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Quando as histórias da Bíblia são levadas em consideração, torna-se bastante evidente que a sinceridade 
por si só é insuficiente para constituir a adoração - Há necessidade tanto de sinceridade quanto de 
conteúdo. 

▪ O objeto correto. 

▪ Uma atitude honesta. 

▪ A observância do ritual prescrito. 

São os três componentes que compõem o verdadeiro culto - Ver "João 4:24". 

Não há uma única palavra de condenação na Bíblia que aponte para a falta de sinceridade de Caim como 
um traço de caráter. Quando ele trouxe o "fruto do chão", não há nenhuma indicação no texto bíblico de 
que ele estava sendo desonesto em seu esforço para adorar a Deus da maneira que ele acreditava ser 
apropriada. 

Ao contrário, era evidente que seu erro era acreditar na noção de "substituição", o que essencialmente 
significava que não importava o que ele trazia, desde que ele trouxesse algo. Ele estava confiante em sua 
capacidade de elaborar uma estratégia em pé de igualdade com todos os outros. Ele era o modelo para 
Jeroboão, filho de Nebat, que estabeleceu seu próprio sistema religioso e, como resultado, "fez com que 
Israel pecasse" - "1 Reis 12:25" e "1 Reis 14:16". 

O livro de Gênesis não diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim porque ele era grão e não sangue. Além 
disso, as ofertas de grãos eram prescritas na lei de Mosaico e assim aceitáveis para Ele quando oferecidas 
corretamente "Levítico 2". - A frase "quando oferecido corretamente" é crítica. 

Todos os caminhos não levam a Deus. É o caminho de Deus ou a rodovia. 

  

"Todos os caminhos não levam a Deus". É o caminho de Deus ou a rodovia. 
Você nunca diria a seu professor universitário que todas as respostas no exame 
final levam à resposta certa, mas muitos fazem isso com o destino da vida 
eterna! ” 

 

O problema no caso das ofertas de Caim é que elas não foram oferecidas corretamente, foram trazidas 
"de vista", (emoção, julgamento pessoal, etc.) Há tantos em nossos dias e idade que caem no mesmo erro. 
Todos os caminhos não levam a Deus. É o caminho de Deus ou a rodovia. Você nunca diria a seu professor 
universitário que todas as respostas no exame final levam à resposta certa, mas muitos fazem isso com o 
destino da vida eterna! 

A oferta de Abel foi trazida "pela fé". "Os dois métodos eram tão diferentes um do outro. Há alguns que 
fizeram a suposição e para os quais não há provas suficientes para sustentar o argumento de que a 
dificuldade de Caim se originou do fato de que ele não tinha um coração puro, mas que sua oferta era tão 
aceitável quanto a de Abel - isso é patentemente incorreto. 

O fato de Caim ter ficado zangado depois disso não demonstra que ele tenha mentido sobre sua oferta no 
início. Além disso, o autor de Hebreus deixa claro que não foi a disposição de Abel que tornou seu 
"sacrifício" superior ao de seu irmão, mas sim o próprio "sacrifício". Além disso, João identifica as "obras" 
de Caim como sendo más em seus escritos - "1 João 3:12" - "Não como Caim, que era daquele malvado, e 
matou seu irmão". E por que ele o matou? Porque suas próprias obras eram más, e as de seu irmão 
justas. ” 

Oferecido corretamente é a chave aqui.  
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De acordo com "Hebreus 9:22", estamos cientes de que a única maneira de perdoar o pecado é através do 
sacrifício de sangue, e isto é algo que deve ser levado muito a sério. 

De acordo com "Gênesis 4:4", Abel trouxe uma oferta que consistia no "primogênito" e nas "partes 
gordas", o que significa literalmente a primeira e a melhor. Diz-se que Caim trouxe uma "oferta do fruto 
da terra", que é tudo o que é mencionado em "Gênesis 4:3". Isto indica que a questão era que Caim não 
trouxe o primeiro e melhor do que ele tinha a oferecer como sacrifício ao Senhor, mas sim que ele o fez 
como um pensamento posterior e que foi consciente ou inconscientemente seu próprio - "Religião feita 
pelo homem" - chegando à vanguarda e estabelecendo este conceito para as gerações vindouras. 

Caim não trouxe os primeiros frutos de seu trabalho porque não era movido por uma fé genuína no que 
estava fazendo. Abel, por outro lado, tinha fé que Deus proveria para ele mesmo que sacrificasse os frutos 
de seu trabalho, e o fez. Essa é a atitude que a fé adota. 

Na oferta de Abel, revelamos como tipo a vinda antecipada do Cordeiro de Deus - para uma consideração 
mais aprofundada, dê uma olhada e considere o "Êxodo 12:3". - "Levítico 9:3". - "João 1:29" - "1 Pedro 
1:19" e "Apocalipse 13:8" - nisto vemos a Oferta de Abel tipificando o sacrifício do Calvário. Só há uma 
maneira de um pecador se aproximar de um Deus santo, e isso é através do sangue derramado do 
Cordeiro; exercer fé em Deus significa reconhecer este fato e aproximar-se dEle desta maneira correta. 

2. Abel demonstrou fé quando reconheceu seu pecado e pediu perdão a Deus. 

 

Quando se examina o relato bíblico de Caim e Abel, fica claro que Caim não fez nenhum reconhecimento 
do pecado, enquanto que o sacrifício e a oferta de Abel falava não só do pecado do homem, mas também 
do remédio de Deus para o pecado - Cristo. De acordo com "Hebreus 9:22", lemos "Na verdade, podemos 
dizer que sob o antigo acordo quase tudo foi limpo aspergindo-o com sangue, e sem o derramamento de 
sangue não há perdão dos pecados. " - Bíblia viva  

Caim e Abel são os homólogos do Antigo Testamento do fariseu e do publicano - dê uma olhada em "Lucas 
18:10-14" e veja a comparação. Um era orgulhoso, e foi rejeitado; o outro era humilde, e foi aceito; um era 
cego em seu pecado e cheio de auto-retidão, mas o outro sabia e reconheceu que precisava do perdão de 
Deus. 

3. Abel demonstrou fé quando reconheceu que não podia ganhar o favor de Deus através de seus 
próprios esforços. 

 

Abel 

"Não o trabalho de minhas mãos pode cumprir as exigências de Tua lei... Nada na 
minha mão eu trago; simplesmente à Tua cruz eu me agarro". 

Cain 
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"Todo o trabalho de minhas mãos pode cumprir as exigências de Tua lei". Algo em 
minhas mãos eu trago..." 

Se você der uma olhada na linguagem de Abel em sua atitude e a oferecer foi: 'Não o trabalho de minhas 
mãos pode cumprir as exigências de Tua lei... Nada na minha mão eu trago; simplesmente a Tua cruz eu 
me agarro'. Entretanto, isto contrastou fortemente com a atitude de Caim e a linguagem de sua oferta foi: 
'Todo o trabalho de minhas mãos pode cumprir as exigências de Tua lei'. Algo em minhas mãos eu 
trago...' Caim trouxe seu melhor, muitos em nossos dias e idade consideram - "Se eu fizer o meu melhor, 
viver uma vida honesta e reta, ser caridoso, bondoso, atencioso e fazer com que a religião que eu também 
vivo seja aceitável para Deus" infelizmente essa é uma maneira totalmente errada de viver - "Há uma 
maneira que parece certa para uma pessoa, mas seu fim é o caminho da morte. " - "Provérbios 14:12" - 
Nova Bíblia Padrão Americana.  

A oferta de Caim não era aceitável somente a de Abel. - Para reforçar ainda mais esta "Isaías 64:6" diz: 
"Pois todos nós nos tornamos como um impuro, e todas as nossas ações justas são como uma roupa 
imunda; e todos nós murchamos como uma folha, e nossas ações erradas, como o vento, nos levam 
embora. "A nova Bíblia padrão americana. 

▪ "Não há ninguém vivendo bem, nem mesmo um, ninguém que conheça a pontuação, ninguém 
alerta para Deus". Todos eles tomaram o rumo errado; todos eles perambularam por becos sem 
saída. Ninguém está vivendo bem; não consigo encontrar um único. ….. E é claro o suficiente, não 
é, que somos pecadores, cada um de nós, no mesmo barco afundado com todos os outros? " - 
"Romanos 3:9-20" - A Mensagem 

▪ "Pois é pela graça que vocês foram salvos, pela fé - e isto não é de vocês mesmos, é o dom de 
Deus - não pelas obras, para que ninguém possa se vangloriar. Pois somos obra de Deus, criados 
em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus nos preparou de antemão para fazermos. " - 
"Efésios 2:8-10" - NVI 

▪ "Ele veio para nos salvar. Não é que o merecemos fazendo boas obras ou atos justos; Ele veio 
porque Ele é misericordioso. Ele nos tirou de nossas antigas maneiras de viver para um novo 
começo através da lavagem da regeneração; e Ele nos fez completamente novos através do 
Espírito Santo..." - "Tito 3:5" - A Voz 

As Escrituras são muito claras sobre o tema do amor - Sim, cobre uma multidão de pecados - Sim, tudo 
deve ser feito no amor - Sem dúvida alguma sobre qualquer coisa disso. Na verdade, a Bíblia nos diz que 
"Ele nos salvou e nos deu boas obras para realizar" no novo amor que Ele implantou dentro de nós. Mas 
este não é o "amor terreno" que muitos na Igreja de hoje vivem no dia a dia. Recentemente ouvi alguém 
dizer a todos na congregação da igreja "Deus Te ama". E, em princípio, esta é uma afirmação verdadeira. 
Entretanto, aqueles que estão fora de Cristo geralmente ficarão horrorizados com tal afirmação, 
assumindo, é claro, que eles até começam a entender o que ela significa.  

Há um imperativo de reconhecer tanto "Amor e Ódio" em relação àqueles que "entram e saem" de um 
relacionamento com Cristo. Se não o fizermos, então daremos às pessoas a impressão de que o favor de 
Deus através de nossos próprios esforços, fazendo tudo com uma atitude amorosa, mas ocultando a 
realidade das coisas, nos ganhará aceitação com Deus - simplesmente não ganha. Ocultar a realidade das 
coisas vai levar as pessoas cada vez mais longe em um estupor de ignorância das exigências de Deus. 

O problema hoje em dia é que as pessoas concebem formas auto-reais e auto-satisfatórias de ser o que 
consideram ser uma pessoa decente na Terra, enquanto perdem uma perspectiva celestial, como ensina a 
Bíblia, esta foi a falha de Caim. 

A.W.Tozer. 

▪ "Muitos cristãos de mente terna temem pecar contra o amor, ousando indagar sobre qualquer 
coisa que venha usando o manto do cristianismo e respirando o nome de Jesus. Eles não ousam 
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examinar as credenciais do último profeta a bater em sua cidade para não serem culpados de 
rejeitar algo que possa ser de Deus". Eles lembram timidamente como os fariseus se recusaram a 
aceitar Cristo quando Ele veio, e não querem ser apanhados na mesma armadilha, por isso ou 
reservam o julgamento ou fecham os olhos e aceitam tudo sem questionar. Isto deve indicar um 
alto grau de espiritualidade. Mas, de fato, sóbrio, não indica tal coisa. Pode, de fato, ser uma 
evidência da ausência do Espírito Santo. A credulidade não é sinônimo de espiritualidade. A fé não 
é um hábito mental que leva seu possuidor a abrir a boca e engolir tudo o que tem a ver com ela a 
cor do sobrenatural. A fé mantém seu coração aberto para tudo o que é de Deus e rejeita tudo o 
que não é de Deus, por mais maravilhoso que seja. Experimentar os espíritos é um comando do 
Espírito Santo para a Igreja. Podemos pecar com tanta certeza aprovando os espúrios quanto 
rejeitando os genuínos. E o hábito atual de se recusar a tomar partido não é a maneira de evitar a 
questão. Apreciar as coisas com um coração de amor e depois agir sobre os resultados é uma 
obrigação que repousa sobre todos os cristãos do mundo. E quanto mais vemos que o dia se 
aproxima".   

Alegremo-nos pelo fato de que "Deus fez tudo" e que nós "não podemos fazer nada" e ao reconhecê-lo 
proclamá-lo - de forma selvagem, apaixonada e verdadeira - para que não tenhamos "Novos Membros do 
nosso Clube Social Espiritual" em vez de "Nascer de novo filhos de Deus". 

 William Graham Scroggie - 1877-1958 

"A Igreja de Deus precisa lembrar que a comunhão com o Pai requer a separação daqueles que não 
cumprem a responsabilidade da comunhão à luz. Não devemos ceder apenas ao amor; devemos guardar a 
santidade". É possível ser desviado da atividade do verdadeiro amor, cedendo-se a uma falsa caridade. No 
centro mesmo do amor está a luz. Isso não é amor verdadeiro que sacrifica doutrina e princípio. Deus 
nunca agiu no amor às custas da luz. " - William Graham Scroggie - 1877-1958. Ministro batista, expositor 
da Bíblia e autor. 

4. Abel demonstrou sua fé fazendo um Sacrifício que Antecipava o Sacrifício Supremo pelo Pecado. 

 

Quando lemos a história de Abel dando sua oferenda a Deus, encontramos a seguinte frase representada 
de uma maneira muito visual: "Ó Deus, eu sou um pecador". Desobedeci a Tua santíssima lei e, como 
resultado, devo ser condenado à morte por minhas transgressões". Mas o Senhor fez uma promessa a 
meus pais de que Aquele que está vindo limparia nosso pecado, e eu venho até o Senhor da maneira como 
o Senhor me disse para vir, para demonstrar que acredito em sua promessa e tenho fé naquele que está 
vindo para tirá-la de nós. Por favor, perdoe meus pecados e aceite a vida deste pequeno cordeiro no lugar 
da minha e faça isso em nome do Cordeiro que está por vir. "Estou sendo presunçoso ao parafrasear a 
"Ação de Abel em uma Oração", não acredito que sim? 

Em "Gênesis 3:14-15" lemos "DEUS disse à serpente": "Porque você fez isso, você está amaldiçoado, 
amaldiçoado além de todo o gado e animais selvagens, amaldiçoado para se enterrar e comer sujeira por 



A DEMONSTRAÇÃO DE FÉ - ABEL 

 

9 de 11 O Exercício da Fé - 23/12/2022 09:55:18 

 
 

toda a vida". Estou declarando guerra entre você e a Mulher, entre sua descendência e a dela. Ele vai 

ferir sua cabeça, você vai ferir seu calcanhar. " - A Mensagem 

Faz todo o sentido e razoável supor que Adão e Eva contaram a seus dois filhos Can e Abel sobre sua queda 
da graça em numerosas ocasiões ao longo de seu longo relacionamento. Como resultado, o 
desempacotamento dela, particularmente a promessa de "Ele ferirá sua cabeça, você ferirá seu 
calcanhar..." faz todo o sentido. 

Deus estava falando com Adão e Eva no Jardim quando a promessa de "Gênesis 3:15" foi feita, e algo tão 
significativo como a solução para o problema do pecado e a restauração do relacionamento - o de Deus e 
do Homem - teria sem dúvida sido transmitido às gerações seguintes. Quando juntamos as peças do 
quebra-cabeças em torno de toda a história, podemos dar sentido ao fato de que tanto Caim como Abel 
reconheceram a necessidade de fazer oferendas a Deus. Isto foi em lembrança da provisão de Deus e da 
cobertura da nudez de Adão e Eva - "Gênesis 2:25". Ambas as lembranças apontam para as promessas de 
restauração e redenção de Gênesis, que fluem através das Escrituras e culminam quando Cristo retorna. 

É verdade que as Escrituras não mencionam uma prescrição sacrificial específica de Deus neste momento 
da história, mas podemos fazer um caso convincente de que elas foram instituídas como um tempo 
designado recorrente, no sábado ou não, para se concentrar na promessa do Messias e no que Sua vinda 
realizaria. 

5. Abel demonstrou sua fé ao acreditar no testemunho de Deus de que Ele era justo. 

 

Aprendemos sobre a fé de Abel no livro bíblico de "Hebreus 11:4", que diz que "Pela fé, ele foi elogiado 
como um homem justo. "Isto indica que Abel acreditava que Deus o havia aceito e lhe deu justificação 
como resultado da oferta que ele fez. Por causa de sua confiança, portanto, foi dada a Abel a garantia de 
que ele seria salvo.  

Isto também deve soar verdadeiro para nós e se houver alguma dúvida, então deixe-me nos guiar para - 
"Romanos 8:1" - "Nenhuma condenação agora paira sobre a cabeça daqueles que estão "em" Jesus 
Cristo. Pois o novo princípio espiritual da vida "em" Cristo me tira do velho círculo vicioso do pecado e 

da morte. " J.B.Phillips Novo Testamento também compara isto com "Hebreus 10:19-21" - "Então, amigos, 
agora podemos sem hesitação caminhar até Deus, até "o Santo Lugar". Jesus abriu o caminho pelo 
sangue de seu sacrifício, agindo como nosso sacerdote diante de Deus. A "cortina" na presença de Deus 
é seu corpo.  Portanto, vamos fazê-lo cheio de crença, confiantes de que estamos apresentáveis por 
dentro e por fora. Vamos manter um controle firme sobre as promessas que nos mantêm vivos. Ele 
sempre cumpre sua palavra. Vamos ver como podemos ser inventivos em incentivar o amor e ajudar, 
não evitando a adoração juntos como alguns fazem, mas estimulando uns aos outros, especialmente 
quando vemos o grande Dia se aproximando. ” 

Conclusão: 

Portanto, em conclusão, o que aprendemos juntos:  

1. A Fé de Abel foi demonstrada quando ele desconsiderou planos humanos, estratégias e lógica em favor 
da obediência a Deus. 

2. A Fé de Abel foi demonstrada quando ele reconheceu seu pecado e pediu perdão a Deus. 
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3. A Fé de Abel foi demonstrada quando ele reconheceu que não podia ganhar o favor de Deus através de 
seus próprios esforços. 

4. A Fé de Abel foi demonstrada ao fazer um sacrifício que antecipou o Sacrifício final pelo Pecado. 

5. A Fé de Abel foi demonstrada ao acreditar no testemunho de Deus de que ele era justo. 

A questão pertinente surge - "Como estamos demonstrando nossa fé" em nossa caminhada diária - Aqui 
estão algumas idéias. 

▪ Vamos pôr nossa fé à prova, alcançando aqueles que estão perdidos em nossas comunidades. 

Quando você é um introvertido, pode ser um pouco nervoso demais conversar com um estranho. Não é 
uma tarefa fácil alcançar pessoas de diversas origens culturais e religiosas a fim de criar relacionamentos. 
Nunca seremos capazes de alcançar outros com o Evangelho enquanto não fizermos amizade com pessoas 
que não são cristãs. Vamos adquirir a habilidade de iniciar abertamente conversas espirituais com outras 
pessoas que estão espiritualmente perdidas ao nosso redor. 

Este ano, por que não nos desafiamos a passar mais tempo com aqueles que estão perdidos em nossa vida 
do que com aqueles que foram salvos? Tente se conectar com eles em um nível significativo. Coloque 
nossas palavras em ação e diga a eles o que Deus significa para nós. Envie convites para se juntar a nós na 
leitura da Palavra de Deus. Adquira a autoconfiança e o conhecimento necessários para contar nossa 
história quando a oportunidade se apresentar. 

▪ Estejamos dispostos a colocar nossa Fé em jogo dizendo Petições ultrajantes e impossíveis. 

"Deus é atraído pela fé", foi uma citação anteriormente atribuída a Loren Cunningham, o fundador da 
Juventude Com Uma Missão. Quando rezamos a Deus de uma maneira muito acima do que somos capazes 
de realizar, captamos sua atenção. 

Não estou me referindo a "abençoa-me, orações", mas sim orações de intercessão por um mundo que está 
em desordem.  

▪ Ponha nossa fé e coragem à prova, criando metas que são Enormes para Deus. 

A maioria de nós, como indivíduos, estabelece resoluções para o novo ano que são relativamente inúteis. 
Em meados de janeiro, eu e talvez você normalmente atiramos a minha pela janela. As metas que 
estabelecemos para o novo ano, que são do tamanho de Deus, são únicas. Nosso Pai celestial está cheio de 
alegria sempre que damos um passo ousado de fé a fim de proclamar uma visão ou meta que se origina de 
Seu próprio ser. Ele reconhece e responde favoravelmente à nossa fé. 

Se, como Líder, temos uma Declaração de Visão, talvez ela deva ser revista. Tome uma decisão em oração 
sobre os objetivos do tamanho de Deus para os quais você e eu nos esforçaremos durante os próximos 
meses. Ele é o único que é capaz de fazer estas façanhas aparentemente impossíveis, mas Ele escolhe 
trabalhar através de pessoas que estão cheias de fé e estão dispostas a correr riscos e confiar que Ele é 
capaz de grandes coisas. 

▪ Estar disposto a dar saltos de fé investindo em pessoas que são "menos que perfeitas". ” 

O importante é ter mais fé em outras pessoas do que em si mesmas. Imagine quem poderiam ser e o que 
Deus poderia fazer se você olhasse para eles através de seus olhos. Deixe-me encorajá-lo a não ter medo 
de correr riscos e confiá-los com deveres que os levarão aos seus limites. Eles precisam de apoio e perdão 
quando fazem algo errado. 

▪ Viva uma Vida de Enorme Prestação enquanto assume riscos de confiança no processo. 

O Reino de Deus dá muito mais valor à generosidade do que à riqueza material. É preciso ter fé para dar 
generosamente aos necessitados ou ao trabalho que Deus está fazendo no mundo. 
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A quantia de dinheiro que doamos a cada ano reflete nossa fé? Doamos freqüentemente mais do que 
podemos doar ou colocamos as necessidades dos outros à frente das nossas, a fim de ajudar os outros? 

Quando alguém nos pede nossa camisa, nós lhes damos também nosso casaco "Lucas 6:29-30". Este é o 
caminho que Jesus percorreu. 

 

 


