


“Os quais pela fé conquistaram reinos, 
praticaram a justiça, alcançaram o 

cumprimento de promessas,
fecharam a boca de leões”

Hebreus 11:33



“Estava ele com cem anos de idade 
quando lhe nasceu Isaque, seu filho.

E Sara disse: ‘Deus me encheu de riso, 
e todos os que souberem disso rirão 

comigo”

Gênesis  21:5-6



FORÇAS CONTRÁRIAS QUE ISAQUE ENFRENTOU: 

a. TEMPOS DIFÍCEIS:

“Houve fome naquela terra, como tinha 
acontecido no tempo de Abraão”

Gênesis 26:1a



b. VARIADAS OPOSIÇÕES:

“Possuía tantos rebanhos e servos que 
os filisteus o invejavam. Estes taparam 

todos os poços que os servos de 
Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na 

sua época, enchendo-os de terra”

Gênesis 26:14-15



“Mas os pastores de Gerar discutiram 
com os pastores de Isaque, dizendo: 

“A água é nossa!” Por isso Isaque deu 
ao poço o nome de Eseque,

porque discutiram por causa dele”

Gênesis 26:20



“Se amarmos profundamente o nosso 
Senhor, a obediência não nos custará nada 

– na verdade será um prazer. Todavia, na 
opinião de todos os demais que não o 

amam, representará um custo alto. 
Se obedecermos a Deus, isso significa que 

alguns dos planos de outras pessoas
serão frustrados”

Oswald Chambes



c. DIVISÃO EM FAMÍLIA:

“Isaque preferia Esaú, porque gostava 
de comer de suas caças; Rebeca 

preferia Jacó”

Gênesis 25:28



d. FRAQUEZAS PESSOAIS:

“Quando os homens do lugar lhe 
perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: 

‘Ela é minha irmã’. 
Teve medo de dizer que era sua mulher, 

pois pensou: ‘Os homens deste lugar 
podem matar-me por causa de Rebeca,

por ser ela tão bonita”

Gênesis 26:7



e. DECEPÇÕES RELACIONAIS:

“Tinha Esaú quarenta anos de idade 
quando escolheu por mulher a Judite, 

filha de Beeri, 
o hitita, e também a Basemate, filha de 

Elom, o hitita. Elas amarguraram 
a vida de Isaque e de Rebeca”

Gênesis 26:34-35



PARA VOCÊ CONQUISTAR PELA PERSISTÊNCIA 

COMO ISAQUE CONQUISTOU, VOCÊ PRECISA:



1. RECEBER A CURA DA  PATERNIDADE ESPIRITUAL:

“Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que 
era o responsável por tudo quanto tinha: ‘Ponha a 
mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o 

Deus dos céus e o Deus da terra, que não 
buscará mulher para meu filho entre as filhas dos 
cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas 

irá à minha terra e buscará entre os meus 
parentes uma mulher para meu filho Isaque”

Gênesis 24:2-4



“Certa tarde, saiu ao campo para 
meditar. Ao erguer os olhos, viu que se 

aproximavam camelos. Isaque levou 
Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara; 

fez dela sua mulher, e a amou; assim 
Isaque foi consolado 

após a morte de sua mãe”

Gênesis 24:63,67



2. DISCERNIR A VOZ DE DEUS 
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS:

“Permaneça nesta terra mais um 
pouco, e eu estarei com você e o 

abençoarei. 
Assim Isaque ficou em Gerar” 

Gênesis 26:3,6



3. DESAPEGAR-SE E SER FLEXÍVEL 
COM MUDANÇAS: 

“Por isso Isaque mudou-se de lá, 
acampou no vale de Gerar e ali se 

estabeleceu”

Gênesis 26:17



PARA CONQUISTAR VOCÊ PRECISA 

SER ADAPTÁVEL EM MEIO

AOS PROCESSOS DE MUDANÇAS



4. LUTAR PELAS OPORTUNIDADES
DADAS POR DEUS:

“Isaque reabriu os poços cavados no 
tempo de seu pai, Abraão, os quais os 
filisteus fecharam depois que Abraão 

morreu, 
e deu-lhes os mesmos nomes 
que seu pai lhes tinha dado”

Gênesis 26:18



“Se a oportunidade não bater à sua 
porta, vá bater na porta dela. Não fique 
esperando ela vir para depois reclamar 

que ela não veio”

Samuel Santos 



“Os servos de Isaque cavaram no vale e 
descobriram um veio dʼágua”

Gênesis 26:19

“Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, 
e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe 

o nome de Reobote, dizendo:
‘Agora o Senhor nos abriu espaço e 

prosperaremos na terra’”

Gênesis 26:22



"...E quem tem sede, venha; e quem 
quiser, receba de graça a água da 

vida”

Apocalipse 22:17



5. BUSCAR SUA MAIOR FORÇA EM SEU 
RELACIONAMENTO COM DEUS:

“Dali Isaque foi para Berseba. Naquela 
noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ‘Eu 
sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, 
porque estou com você; eu o abençoarei e 

multiplicarei os seus descendentes por 
amor ao meu servo Abraão’”

Gênesis 26:23-24



6. EMPENHAR-SE PELA PAZ:

“Eles responderam: ‘Vimos claramente que 
o Senhor está contigo; por isso dissemos: Façamos 

um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo 
contigo: (...)Então Isaque ofereceu-lhes um 

banquete, e eles comeram e beberam.
Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. 
Depois Isaque os despediu e partiram em paz” 

Gênesis 26:28,30-31



7. CONSTRUIR UM FUTURO DE 
PROSPERIDADE E LEGADO DE FÉ: 

“Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú 
com respeito ao futuro deles” 

Hebreus 11:20



“Apeguemo-nos com firmeza 
à esperança que professamos, 

pois aquele que prometeu é fiel”

Hebreus 10:23



“É Deus quem me reveste de força e 
torna perfeito o meu caminho”

2 Samuel  22:33



“Entregue o seu caminho ao 
Senhor;confie nele, e ele agirá”

Salmos 37:5


