
A história de Agar O Deus que vê e ouve

Embora Agar tivesse liberdade limitada, Deus ainda estava com ela.

No deserto, Deus encontrou Agar no poço de seu quebrantamento,
enviando um anjo para falar com ela. Ele a encorajou declarando
que ela teria um filho que o chamaria de “Ismael” (Deus ouve), e
que ela teria muitos descendentes.

A partir disso, Agar sabia que Deus estava com ela. Ela então 
voltou para Abraão e Sara.

Sara deu à luz seu filho Isaque. Certo momento mais tarde, Sara 
viu Ismael zombando de seu filho Isaque. Então, ela foi falar com 
Abraão, pois estava extremamente descontente. 

Abraão embalou pão e água para Agar e Ismael, e mandou-a 
embora para sempre com o seu filho. 

Desta vez, Agar se perdeu no deserto de Berseba, e toda a água 
e comida acabaram. Ela chorou porque pensou que seu filho 
morreria ali. 

Mais uma vez Deus foi em seu auxílio, encorajando-a de que Ele 
não a havia esquecido e que faria de Ismael uma grande nação. 
Ele abriu os olhos dela para ver um poço cheio de água. 

Às vezes você pode se encontrar preso(a) em um lugar deserto em 
sua vida. Mas, no meio da esterilidade, Deus pode resgatá-lo(a), 
fortalecê-lo(a) e mostrar-lhe uma ou outra saída.

Decida invocar o Seu Nome - pois ELE É O DEUS QUE VÊ E 
OUVE!
 

Agar era uma mulher egípcia.

Naqueles dias era comum ter servos. Agar era serva de Sara, que 
era esposa de Abraão.

Sara já tinha passado da idade de ter filhos. No entanto, Deus havia 
prometido a Abraão que Ele iria abençoá-lo e a seus descendentes.

Sara já nem podia mais esperar e, quando Abraão tinha 85 anos, 
ela resolveu o assunto por conta própria. 

Ela pediu a Abraão que se casasse com Agar. Infelizmente, Agar 
não teve escolha sobre este assunto porque, na verdade, ela era 
uma escrava. Então, Sara tinha o direito de entregá-la a Abraão. 

Agar, portanto, tornou-se a segunda esposa de Abraão e engravidou.

No momento em que Agar engravidou, ela desprezou Sara. Sara 
retaliou Agar, tratando-a com severidade. Então, Agar fugiu para 
o deserto.

A Mão de Deus na História de AgarA história de Agar

“Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado:
‘Tu és o Deus que me vê’, pois dissera:

‘Teria eu visto Aquele que me vê?’". Gênesis 16:13 (NVI)

Você pode ler mais sobre a história completa de Agar na Bíblia,
em Gênesis 16:1-16 e 21:8-21
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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


