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Contando as Estrelas 

 
"Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as 

estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua 
posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para 

justiça"  
(Gênesis 15:5,6) 

 
Nesse texto, lemos que Deus conduziu Abraão até fora de onde estava 
e o fez contar as estrelas. Ele comparou o número de estrelas à 
posteridade de Abraão. 
 
Deus quer que tenhamos ambições santas. Naturalmente estamos 
falando de ambições sadias e positivas. Todos os dias, é tempo de 
pararmos para aceitarmos os desafios de Deus, que são sempre 
grandes e maravilhosos.                
 
Houve um dia que, Deus, querendo elevar a fé e a visão de Abraão 
mandou que este contasse as estrelas. 
 
Porque Deus nos manda contar estrelas: 
 
1 – Contar estrelas alarga o nosso mundo pessoal  
Muitos de nós temos definhado debaixo de uma visão mesquinha de 
Deus e de nós mesmos. Precisamos ter ambição na família, no 
ministério e na vida profissional.  
 
O que vamos colher no futuro depende da visão que temos hoje. 
Ao contar estrelas Abraão estava recebendo uma razão específica para 
lutar. 
 
2 – Contar estrelas é um trabalho árduo 
Pode haver trabalho mais extenso do que contar estrelas? Talvez Deus 
deseje que contemos estrelas para mostrar-nos que toda visão tem um 
preço de trabalho árduo. 
 
Muitos sonham, mas o sonho sem trabalho é fantasia. 
 
Um aspecto forte do trabalho de contar estrelas é a perseverança. 
No processo podemos perder a conta e ter de começar tudo de novo. 
 
O exemplo de Abraão Lincoln é interessante: candidatou-se a deputado, 
prefeito, senador e governador e perdeu todas. Mas candidatou-se a 
presidente e ganhou. 
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3 – Contar estrelas é aceitar um desafio 
Deus nos manda contar as estrelas para sermos desafiados para coisas 
grandes. 
 
Existem aqueles que tem uma visão elevada e não fogem do trabalho, 
mas estremecem diante do desafio.  
 
Ter visão de Deus é caminhar sobre as águas. Para cada desafio 
temos uma promessa correspondente. O mesmo Deus que nos desafia 
a colocar os pés nas águas abrirá o mar caso seja necessário. 
 
4 – Contar estrelas é se livrar dos medíocres ao redor 
Nada é pior para uma visão do que estar ao lado de um pessimista 
negativista.  
 
Os maiores destruidores de visão são os juízes de plantão. Eles 
zombam e riem dos Abraões de Deus. 
 
Enquanto mantivermos nossos olhos fitos nos planos de Deus (estrelas) 
não teremos tempo de olhar para a oposição e mediocridade que nos 
rodeia. 
 
5 – Contar estrelas é entrar na dimensão espiritual 
É preciso fugir do natural e ter apenas os sonhos e as visões de Deus. 
 
Quando contamos estrelas renovamos nossa mente para pensar como 
Deus pensa. Quando Deus mandou Abraão contar estrelas ele estava 
falando de algo espiritual.  
 
Talvez muitos se assustem, mas, é possível contar as estrelas visíveis 
no céu. Nos dias de Abraão elas contavam cerca de 3.000. 
 
Ter uma visão de 3.000 pessoas não era nenhum milagre. Deus queria 
dar a Abraão uma visão espiritual. 
 
Muitos falham porque possuem apenas uma visão natural. 
 
6 – Contar estrelas é depender dos recursos de Deus 
 
Nos dias de Abraão foram contadas 3.000 estrelas. Nos dias de Galileu 
Galilei, quando ele inventou o telescópio, o número de estrelas visíveis 
subiu para 90.000. Depois foi inventado o radiotelescópio e esse número 
multiplicou-se muito. Hoje, com a tecnologia do Telescópio Huble, uma 
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nova estrela é descoberta a cada dia. Existem milhões que podem ser 
vistas pelo Huble. 
 
Isso nos ensina que não devemos limitar nossa visão apenas aos 
recursos humanos. Na medida em que avançamos, Deus nos dá 
recursos e condições para contarmos mais estrelas. 
 
7 – Contar estrelas implica em reconhecer os próprios limites e crer 
em Deus 
 
É pela fé que contamos estrelas. Não sabemos no que vai dar.  
 
Assim como algumas estrelas são visíveis ao olho nu, mas uma infinita 
maioria somente pode ser vista com um telescópio, assim também com 
a visão natural podemos ter algumas coisas, mas com o telescópio da fé 
podemos ver infinitamente mais. 
 
Cada estrela contada é mais uma estrela apropriada pela fé.  
Quando Abraão contava ele se apropriava de uma grande 
descendência. 
 
É pela fé que vemos além daquilo que a realidade parecer ser. Na 
verdade enxergamos aquilo que a realidade pode vir a ser.  
 
Ter fé é contar o futuro no presente. 
 
Conclusão: Te desafio hoje a pensar pela lógica de Deus: Tenha 
certeza que as promessas sobre sua vida serão cumpridas e que os 
seus sonhos serão realizados pelo Senhor.  

 
" Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de 

fatos que se não vêem.” (Hb 11.1) 

 
 


