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Boas Referências 
 

Isaías 51:2 

 
Introdução: em Isaías 51:2, Deus nos ensina por intermédio do profeta, dizendo: “Olhai 
para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz; porque era ele único, quando eu o 
chamei, o abençoei e o multipliquei”. Encontramos nesse texto três elementos necessários 
para que a nossa vida espiritual seja fortalecida diariamente. 

 
1. Necessitamos de referências – em primeiro lugar, entendemos que a vida de Deus 

também se manifesta na comunhão que temos uns com os outros, no estímulo que 
recebemos e transmitimos. Veja que Deus, nas palavras do profeta Isaías, diz para o seu povo 
olhar para Abraão, pois ele tornou-se um referencial para a nação. Deus fez de Abraão uma 
referência porque necessitamos de um parâmetro para a nossa fé. A nossa jornada no reino é 
estimulada pelos exemplos de vitória e, sem dúvida, Abraão é esse exemplo. 
 
Paulo diz para Timóteo que ele deveria tornar-se padrão dos fiéis (1 Tm 4:12). Ser um padrão 
é ser uma referência, é ser modelo para que as pessoas possam olhar para nós e sentirem-se 
fortalecidas pelo exemplo de fé. Do mesmo modo como servimos de modelo para os outros, 
também precisamos de exemplos vivos que nos inspirem e animem o nosso coração durante a 
caminhada. Assim devem ser as coisas no reino: assumimos a responsabilidade de sermos 
fiéis, para que outros também sejam fiéis, estimulados pelo nosso exemplo. 
 

2. Necessitamos de promessa – em segundo lugar, entendemos que Abraão foi uma 
referência de promessa de Deus. Essa lembrança é um grande estímulo de fé. Vivemos pela 
fé, mas a nossa fé é apoiada na Palavra que nos foi dada, na promessa que nos foi feita. 
Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele assim faz por acreditar na promessa que recebera. 
Deus disse para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e que 
fosse para a terra que Ele lhe mostraria, pois Deus faria dele uma grande nação, o abençoaria 
e engrandeceria o nome e faria dele uma bênção para as famílias da terra. 
 
A promessa do Senhor é o grande alimento da nossa fé. Meditar nela é fortalecer a alma e 
renovar a esperança. Ainda que não pudesse ver, Abraão creu no que Deus lhe prometera. A 
partir do momento em que depositou sua confiança na promessa, a sua jornada passou a ser 
guiada por ela. A vida de Abraão recebe um novo sentido, sem a promessa de Deus sua vida 
não teria mais significado.   
 

3. Necessitamos de milagre – em terceiro lugar, percebemos que Abraão é uma 
referência de milagre. No verso 2, depois de mandar o seu povo olhar para Abraão, Ele diz que 
Abraão era único quando foi chamado por Ele, mas o Senhor o abençoou e o multiplicou. 
Sobre vários aspectos essa declaração de Deus é importante. Primeiro, porque Deus não 
chamou Abraão por ser a sua casa ser grande, pelo contrário, Deus o chamou sendo único. 
Segundo, porque, pelas condições naturais da vida, Abraão não teria a mínima chance de ter 
uma grande descendência porque Sara era estéril.  
 
Nessas declarações, Deus está dizendo ao seu povo que, se houver promessa de sua parte, o 
milagre virá na sequência. Não foi Abraão que se multiplicou, foi Deus que multiplicou 
Abraão. Na sua velhice ele e Sara tornaram-se pais, e de uma única semente, Isaque, Deus fez 
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uma nação. Portanto, não importa se não há possibilidade, o que importa é que Deus é 
poderoso para cumprir com o que fala. 
 
Conclusão: a vida cristã precisa de boas referências que estimulem a fé. Hebreus 10.24 diz 
que “nós devemos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras”. Ao percebermos a ação de Deus na vida dos nossos irmãos, na convivência, na 
experiência do milagre, na promessa que recebemos, enfim, em todas essas coisas, 
fortalecemos a nossa alma e avançamos nas nossas conquistas. 


