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AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ 

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

promessas, fecharam a boca de leões” 
Hebreus 11:33 

 
ISAQUE- A CONQUISTA PELA PERSEVERANÇA 

 
MÚSICA: ADHEMAR DE CAMPOS | ATO 1 | 09 | Pela Fé | -  https://youtu.be/AxM9YHSEGKY  
 
SENTIR (quebra-gelo)    
Compartilhe com seus irmãos da Célula uma experiência que você teve em perseverar sobre algo que 
orou ou exerceu fé e  você amadureceu nesta situação! Experiências assim, fortalecem a fé uns dos 
outros. 
 
APRENDER (de um para todos) 

Gênesis 21:5-6  
Isaque traz a mensagem de que a promessa se cumpriu, que não há nada impossível para 
Deus. Deus recompensa os que o buscam, que creem nele e decidem pela obediência, e 
perseverança como está em escrito em Hebreus 11:6 
 

1. Tempos difíceis: 
“Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão” 
Gênesis 26:1ª 
 

2. 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 
 

3. Divisão em família: 
“Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças; Rebeca preferia Jacó” 
Gênesis 25:28 
 

4. 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 
 

5. 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 
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REFLETIR (de todos para Deus) 
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 
 

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 

 
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 
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APLICAR (de todos para os de fora) 
 
A Palavra de Deus sustentou a fé de Isaque durante suas provações. 
A fé de Isaque foi fortalecida e seu caráter foi moldado em tempos difíceis. 
 
Nunca desperdice suas oportunidades de se tornar alguém melhor em tempos de adversidades.  
 
Você tem agora o seu momento de fazer escolhas para o seu futuro, de decidir como você vai 
avançar contra os desafios da sua vida: 
 

“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 

 
 
                                                      

LÍDER DA CÉLULA PEÇA PARA ALGUÉM DA CÉLULA COM PAIXÃO E ENTUSIAMO 
COMPARTILHAR A AGENDA 

 

Agenda da Célula 
 

          DATA                                             EVENTO 

 
17/24/31/JULHO  

Quarta 
20h00 

 

NÃO HAVERÁ IDE 
 

02 à 04 
AGOSTO 

 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 

 

01 à 03 
NOVEMBRO 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 
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