
IV - QUANDO VOCÊ CRÊ QUE DEUS TE AMA!

1- SUPERAMOS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA VIDA (Gn 26:1, 
2 e 12):  Apesar da crise naquela terra, Isaque confiava no amor e cuidado 
de Deus por ele. Por isso, ficou onde Deus ordenou, semeou ali e teve uma 
colheita abundante. Assim será conosco! Deus é maior do que este problema. 
Ele é mais poderoso do que esse diagnóstico. Ele tem uma colheita abundan-
te reservada para aqueles que permanecem crendo. Vamos orar por 
isso? 
  
2-SUPERAMOS AS PESSOAS DIFÍCEIS:  Todo poço que Isaque 
cavava, os vizinhos questionavam (Gn 26:19-22). Mas Isaque recusou 
brigar com eles. Ele sabia que onde ele cavasse, acharia água. Não era sorte, 
era Deus! Além disso, o que aconteceu quando Deus viu que Isaque 
se recusava a brigar com seus vizinhos? (veja Gn 26:24). Assim será 
conosco também! Por fim, qual a reação dos próprios 
vizinhos de Isaque? (veja o texto base). Se cumpriu a promessa que está 
em Provérbios 16:7. Há alguém roubando a nossa paz? O desafio 
dessa semana é continuar agindo bem mesmo com aqueles que nos 
perseguem. Ainda que eles não mudem, o nosso Deus nos abençoará! 
Vamos orar por isso? 

Aos Visitantes: O Deus de Isaque quer ser o teu Deus também. Creia em 
Jesus como seu salvador e faça uma aliança com Ele...

SUGESTÃO DE LOUVOR: Teu amor não falha – Nívea Soares

TEXTO BASE: “E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, 
pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: 
Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso 
dissemos: Haja agora juramento entre nós, entre nós e ti; e fa-
çamos aliança contigo” (Gênesis 26:27,28). Isaque é um herói da 
fé porque apesar de tudo, aprendeu a confiar no amor de Deus. Hoje 
vamos aprender o que acontece quando você sabe e crê que Deus te ama: 

“Crendo no amor”


