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A Comunhão com Deus nos permite ser amigos DELE 

 

Conforme consta de Gênesis 18.17: “E disse o SENHOR: Ocultarei Eu a 

Abraão o que faço" (versão ARCA) 

Nos versículos anteriores de Gênesis, Abraão havia recebido a visita de dois 

emissários do Senhor (anjos) que lhe falam a respeito da destruição de Sodoma e 

Gomorra e, logo após que ele se despede deles, Abraão se põe a orar ao Senhor em 

favor dessas duas cidades, uma vez que seu sobrinho Ló estava morando naquela 

região.  

No versículo citado (Gênesis 18.17), nos é passada a impressão de que, 

enquanto estava orando, Deus interrompe Abraão mostrando que não poderia ocultar 

tal decisão de Abraão, pessoa com quem se relacionava. Normalmente, não 

costumamos ocultar o que nos é importante e que, de alguma forma, pode afetar a vida 

de nossos amigos. Deus sabia que Abraão se preocupava com Ló e que haveria grande 

destruição na área onde ele vivia, devido às pessoas naqueles lugares pecarem 

continuamente e não se arrependerem, tornando a pecar de forma contínua.  

Da mesma forma como compartilhamos com nossos amigos mais íntimos os 

nossos propósitos, nossos planos e desejos, o nosso Deus nos concede percepção e 

entendimento a respeito do que está ocorrendo em nossas vidas e nos orienta o que 

podemos fazer a respeito, nos ajudando, guiando e, em alguns casos, nos preparando 

para o que virá a ocorrer. 

Assim como Deus resolve compartilhar Suas intenções com Abraão, seu amigo 

e com quem se relacionava, se buscarmos manter um relacionamento profundo com 

Ele, o Senhor também, por certo, arranjará formas de compartilhar coisas conosco. 

Claro que Deus não poderá revelar tudo que nós gostaríamos de saber mas, se Ele 

escolher não compartilhar, por certo o Senhor nos guiará e concederá força para 

atravessarmos os acontecimentos com confiança Nele. 

Segundo João 15.14-15: “Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos 

mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu 

senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos 

tenho feito conhecer".  

Assim, se resolvermos em nossos corações e mentes obedecer aos 

mandamentos dados por Deus e, reforçados por Jesus, seguindo a Ele, buscando-O 

sem pressa e, de forma sincera, nos relacionaremos cada vez melhor com Deus e Ele, 

por certo, nos dará a conhecer ainda mais as Suas maravilhas e, assim, poderemos 

melhor conhecer e fazer a Sua Vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável a nós.  

Que Deus o abençoe! 

 


