
A História de Sara O Milagre da Gravidez
Quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu novamente e
lhe deu a promessa de que a sua esposa, Sara, que na época já
tinha 90 anos, teria um filho.

Deus disse que a abençoaria e que ela seria conhecida como
“a mãe de muitas nações” (Gênesis 17:16). Deus prometeu a Sara
que ela daria à luz um filho dentro de um ano.

Embora Sara tenha primeiramente duvidado de que ficaria
grávida, mais tarde ela confiou com grande fé que nada seria
impossível para Deus. Deus a honrou por sua fé e foi por isso que
ela deu à luz Isaque, apesar de ser uma mulher muito velha.

É desta mesma linhagem que Jesus veio à terra.

Como filho(a) de Deus, Jesus lhe promete que nunca o(a)
deixará, nem o(a) abandonará (Hebreus 13:5, Deuteronômio 31:8).
Portanto, você pode confiar plenamente no Senhor que Ele estará
com você, apesar das circunstâncias que você venha a enfrentar.

Você pode aprender através da vida de Sara o quão importante
é ter fé. A fé é o que agrada a Deus e abre caminho para que
Ele seja glorificado em e através de sua vida. Nada é impossível
para Deus!!

Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que
Jesus morreu por mim na cruz.
Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o
Senhor da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém.
(Para saber mais, leia Romanos 10:9,10)

Oração pela sua cura:

Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, tu conheces a minha
história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. Recebo a
Tua cura para restaurar a minha alma. Em Nome de Jesus Cristo
eu te agradeço. Amém. 

Sara era primeiramente conhecida como Sarai até que Deus, mais
tarde, mudou o seu nome para Sara, que significa Princesa (Gênesis 17:15).

A Bíblia descreve Sara como uma mulher muito bonita (Gênesis 12:14).

Sara era a esposa de Abraão.

Infelizmente, por muitos anos Sara era estéril. Na verdade, ela não
tinha filhos muito tempo depois de sua idade fértil.

Quando Abraão tinha setenta e cinco anos, Deus prometeu abençoar
a Abraão e aos seus descendentes quando Ele lhe disse para deixar
a cidade de Harã e alguns de seus parentes e ir para uma nova terra
(Canaã).

Sara morou em Canaã por dez anos quando resolveu por conta
própria o assunto de ter um filho porque por muito tempo ela tentou,
mas não conseguiu engravidar.

Assim, Sara deu a sua serva egípcia Hagar em casamento a Abraão,
como a sua esposa secundária para que Abraão pudesse ser pai.

Assim, como Hagar era a sua serva, Sara teria “o direito” à criança e,
como resultado, poderia construir uma família.

Este plano deu errado porque, depois de engravidar, Hagar acabou
desprezando Sara.

Hagar desprezava Sara porque ela era infértil. Isso deixou Sara tão
zangada ao ponto de repreender Hagar fortemente, que levou Hagar
a fugir.

No entanto, o anjo do Senhor se encontrou com Hagar no deserto e
ele gentilmente a mandou de volta para a casa de Abraão.

Abraão tinha 86 anos quando Ismael, seu filho e de Hagar, nasceu. 

Você pode ler na Bíblia a história completa de Sara em Gênesis,

capítulos 11, 12, 16, 17, 18, 20 e 21.

A mão de Deus na história de SaraA história de Sara

Pela fé, Abraão — e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada
em idade — recebeu poder para gerar um filho, porque considerou
fiel Aquele que lhe havia feito a promessa”. - Hebreus 11:11 (NVI)
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