
De Onde Vem e Para Onde Vais? 

Gn16.7-8 

 
Essa é uma questão muito importante que o Anjo do Senhor percebeu ao encontrar Agar. 

 

Como Sarai ainda não tinha tido um filho de Abrão, conforme o Senhor prometera (Gn12.2), a esposa do 

patriarca sugere um jeito de ajudar a Deus cumprira sua promessa. Essa solução era que Abrão tivesse 

um filho com a escrava Agar (Gn16.2). O problema é que essa solução só trouxe uma consequência, a 

saber, desprezo e humilhação tanto para Sarai (Gn16.5) como para Agar (Gn16.6). Sempre que o ser 

humano busca uma solução à parte daquela oferecida pelo Senhor, o resultado é desastroso (Tg3.15-16). 

 

Diante do conflito existente entre Sarai e Agar a solução foi a separação. Então, quando o Anjo do 

Senhor encontra Agar, ela estava fugindo de sua senhora. Surpreende a pergunta do Anjo do Senhor. Será 

que o Anjo do Senhor não sabia qual era o conflito em que Agar se encontrava naquele momento? A 

pergunta feita visava trazer cura e esperança, e para isso, era preciso que ela respondesse as seguintes 

questões: 

 

1- De Onde Vens (Gn16.8): essa era uma resposta que trazia à tona as feridas abertas. Agar, para 

responder essa questão deveria voltar ao ponto que a levara fugir. O conflito existente não podia ser 

ignorado. É assim com todos os filhos de Deus. Para que os mesmos sejam curados e direcionados pelo 

Senhor, os mesmos não podem ignorar os conflitos que os levaram a fugir: de Deus, dos irmãos, dos seus 

semelhantes. É preciso voltar aos pontos de tensão e colocá-los todos na presença do Senhor. Agar fugia 

de alguém e você, foge de quem? 

 

2- Para Onde Vais (Gn16.8): com a solução proposta por Sarai qual seria o futuro de Agar? Com certeza, 

desastroso. Para que Agar fosse abençoada (Gn16.11), ela precisaria fazer o que nem ela nem ninguém 

gostaria de fazê-lo, voltar e se humilhar para Sarai (Gn16.9). A solução de Deus para a união é a 

humilhação. Essa pergunta somente você pode responde-la. De onde você vem e para onde vai? Se quiser 

a benção de Deus, volta de onde você foge, humilha-te perante o Senhor porque Ele te achará (Gn16.7). 
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