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LIÇÃO

As promessas do Senhor são sempre são em abundância. 

Elas vão além do que podemos imaginar. Em certa ocasião, o 

patriarca Abraão recebeu de Deus uma linda promessa. Sua ida-

de já era avançada, mas o sonho de ter um filho ainda era vivo 

em seu coração. Foi então que Deus lhe fez um convite: Vá para 

fora da tua tenta, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que 

podes. Assim será a tua descendência (Gn 15 1-21).

O fato das estrelas no céu serem muito numerosas fez o pa-

triarca contestar com Deus, afinal ele ainda não tinha filhos. Seu 

mordomo, o damasceno Eliézer, seria o herdeiro de sua casa. 

Deus, porém, confirmou que ele teria um filho gerado de sua 

semente, e deu-lhe orientações sobre o que aconteceria à sua 

descendência nos 400 anos seguintes.

Que promessa grandiosa! Estudos realizados pelos astrôno-

mos estimam que em nossa galáxia pode existir cerca de 300 

bilhões de estrelas no céu. A visão humana consegue enxergar 

cerca de 8.500 estrelas, mas isso vai depender da posição da 

terra e das condições climáticas do dia. Com um equipamento 

profissional chamado telescópio é possível esse número saltar 

para 30 mil. O que ainda é pouco considerando que existem 

muito mais.

Na época de Abraão, não existia telescópio para ampliar sua 

visão. As estrelas que ele pode comtemplar no céu naquela noi-

te não eram nem 1% das que existiam em todo céu. Os pen-

samento de Deus não são os nossos pensamentos (Is 55.8). A 

visão do homem é limitada, mas a Deus é infinita. Abraão con-

fiava em Deus e no seu poder, mas o proposito que Deus tinha 

para cumprir em sua vida era muito maior do que os olhos li-

mitados dele pudessem enxergar. Isso é ter fé. Os que confiam 

no Senhor não vivem pela vista, mas sim pela fé em Deus que 

é soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados.

Mesmo depois de anos, a promessa de Deus na vida de 

Abraão nos alcança. Ela permanece viva, acesa, brilhante e nu-

merosa como as estrelas no céu.

Estrelas no Céu 
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O QUE SÃO PROMESSAS DE DEUS?  


