
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ּמאברה  ’Abraham = Pai de uma multidão 
 ʿIbriy = Hebreu – Pessoa dalém de עברי
 
Abrão era o nome original de Abraão. Deus trocou seu nome adicionando à Abram a palavra 
hamon, que quer dizer “muitos, multidão”. Por causa da promessa ele passou a ser chamado “pai 
de multidões”. 
 

Gênesis 22:15-19 
Então, do céu bradou pela segunda vez o Anjo do SENHOR a Abraão e disse: 
Jurei, por mim mesmo, diz o SENHOR, porquanto fizeste isso e não me negaste 
o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua 
descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar; a tua 
descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as 
nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então, voltou Abraão aos 
seus servos, e, juntos, foram para Berseba, onde fixou residência. 
 
Gênesis 17:1-8 
Quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o SENHOR 
e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na minha presença e sê perfeito. 
Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-
se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha 
aliança; serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim 
Abraão; porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo 
extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a 
minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, 
aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua 
descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão 
perpétua, e serei o seu Deus. 
 
Gálatas 3:7 
Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

CAPACITE-SE PARA SER PAI DE MULTIDÕES 
 
Abraão é um “tipo”. Representa o que podemos ser como “hebreus”. 
 
O que é um tipo e o que é um hebreu? 

Enquanto alguns não querem saber de encargos, não desejam liderar nada, 
outros encontram significado no servir e se tornam pastores, guias, referência 
para discípulos que crescem e produzem frutos. 

Que tipo de cristão você é? Estéreo ou frutífero? 
Como você pode se capacitar para cuidar de vidas? 
 
Deseje gerar filhos. Um só já é suficiente para povoar o céu! 



 
Gálatas 3:29 
E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a 
promessa. 
 

Herdamos a promessa. Fomos feitos, em Cristo Jesus, como Abraão; hebreu e pai de multidões. 
Hebreu significa “aquele que está indo daqui para lá”. Fomos chamados para andar por fé. De 
onde estamos sempre iremos para adiante, avançando, conquistando, prosperando, como 
Abraão. Essa prosperidade envolve a natureza do Pai em nós, nos fazendo pais de muita gente! 
 
Mesmo que você não tenha filhos biológicos por alguma questão física, pode ser pai de muitos 
que se achegam a Jesus e se tornam filhos de Deus. 
 
Aceitamos o convite, o encargo de servir ao Senhor, seja como um líder de Célula, seja como um 
discipulador, a fim de gerar filhos espirituais, cuidar deles, levá-los a serem parecidos com Jesus, 
discípulos fiéis de Cristo. 
 
 
 
As quatro perguntas da lição: 
 

1. Alguma coisa te impede de servir a Jesus e gerar filhos espirituais? 
 

2. Quais atitudes você precisa tomar hoje para que alguém conheça a Jesus por seu 
intermédio? 
 

3. O quanto a comunhão do Corpo, a vida de santificação pela Palavra e o discipulado 
podem proporcionar que você seja uma pessoa de fé, como o hebreu Abraão? 
 

4. Um milagre foi necessário na vida de Abrão. Ele recebeu um novo nome que anunciava 
a promessa. Qual milagre você pode pedir hoje ao Senhor para uma transformação no 
seu “nome”, no seu caráter como discípulo frutífero de Jesus? 
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