LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
12

Deus chamou Isaque (1) – Uma noiva para Isaque
LEITURA BÍBLICA: Gn 24:1-67

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus cuidará de todas as nossas necessidades e que só precisamos
confiar Nele.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Mateus 6:33 (Buscai, porém, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas.); Mateus 6:34a (Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã); Isaías 26:4a (Confiai
no SENHOR perpetuamente); Salmo 37:4 (Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.);
1 Pedro 5:7 (... lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele se preocupa convosco.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Faça um camelo de papel com papel resistente ou espuma, e use dois prendedores de roupa de madeira
como pernas para o camelo.
2) Faça um poço de água 3-D usando cartolina, e use um canudinho dobrável para tirar água do poço.

CONTEÚDO: Depois que a esposa de Abraão, Sara, morreu, Abraão e Isaque choraram por ela. A essa altura
Isaque já era um homem adulto. Abraão estava bastante velho, e estava preocupado porque seu filho Isaque
precisava de uma esposa. Mas Abraão não queria que Isaque se casasse com alguém que não adorasse a
Deus. Assim Abraão falou com seu servo mais velho, e o fez jurar que não tomaria uma esposa para Isaque
das filhas dos cananeus. Em vez disso Abraão enviou Eliezer, seu servo de confiança, ao seu país e aos seus
parentes para encontrar uma esposa para Isaque.

O servo levou dez camelos junto com todos os tipos de coisas boas e partiu, e foi para a Mesopotâmia, na
cidade de Naor. O servo levou os camelos a um poço de água ao entardecer, quando as mulheres da cidade
saíam para tirar água. Foi ali que o servo orou ao Senhor, para que Deus mostrasse bondade a seu mestre
Abraão. Eliezer orou especificamente para que, quando pedisse a uma das mulheres no poço: “Inclina o
cântaro para que eu beba”, ela dissesse: “Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos.” Isso seria um sinal
de Deus de que essa era a mulher que Deus escolheu para Isaque. Antes que ele terminasse a oração, Rebeca
veio caminhando com um jarro no ombro. Ela era muito bonita. Rebeca desceu até o poço e encheu o jarro.
O criado correu ao seu encontro e disse: “Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro.” Ela respondeu:
“Bebe, meu senhor.” Depois de terminar de lhe dar de beber, ela disse: “Tirarei água também para os teus
camelos, até que todos bebam.” Eliezer a observou em silêncio enquanto ela dava água a todos os camelos.
Então ele tirou um pendente de ouro e duas pulseiras de ouro para ela e perguntou de quem era filha, e se
havia lugar na casa de seu pai para ele permanecer. Rebeca disse ao servo que era filha de Betuel, filho de
Milca e Naor. Eliezer então percebeu que estes eram parentes de Abraão.

Deus havia respondido à oração do servo. A jovem respondeu exatamente como ele pediu ao Senhor, e o
Senhor o levou até a família de Abraão! Ele disse a Rebeca que o SENHOR, Deus de seu senhor Abraão, o havia
conduzido à casa dos irmãos de Abraão.

Rebeca voltou para casa e contou à casa de sua mãe sobre o homem no poço (fonte) e o que ele havia dito.
Quando seu irmão Labão ouviu isso e viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, correu para
encontrar o homem na fonte onde estava esperando. Labão disse: “Entra, bendito do SENHOR”. Ele trouxe
Eliezer e os camelos para sua casa, deu aos camelos comida e forragem, e deu a Eliezer e aos homens com
ele água para lavar os pés, e também pôs comida diante deles. Mas Eliezer não quis comer antes de explicar
por que viera naquela jornada.
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Eliezer explicou que era servo de Abraão; contou-lhes como o Senhor havia abençoado Abraão com
rebanhos e manadas, com prata e ouro. Disse-lhes que Abraão havia dado tudo o que tinha a seu único filho,
Isaque. Agora que era hora de Isaque se casar, Abraão enviou seu servo ao país de seus parentes em busca
de uma esposa para Isaque. Ele também lhes contou sobre a oração que havia feito a Deus pedindo um sinal,
que quando ele pedisse a uma jovem para beber, ela dissesse: “Bebe, e darei ainda de beber aos teus
camelos.” E disse-lhes que Rebeca havia falado exatamente essas palavras.

O pai de Rebeca, Betuel, e seu irmão Labão disseram que isso só poderia vir de Deus. Eles deram permissão
para ela ir e se tornar a esposa de Isaque. Quando perguntaram a Rebeca se ela iria com o servo, ela
respondeu: “Irei”. Ela voluntariamente saiu de casa e seguiu o servo.

Quando o servo e Rebeca voltaram para Canaã, Isaque estava meditando no campo ao entardecer. Ele
ergueu os olhos e viu os camelos chegando. Quando Rebeca ergueu os olhos e viu Isaque, saltou do camelo
e perguntou ao servo quem era o homem que estava caminhando em direção a eles. Quando ele disse que
era seu senhor, ela pegou um véu e se cobriu. Então o servo contou a Isaque como o Senhor o havia
conduzido a Rebeca. Ela se tornou a esposa de Isaque e ele a amou, e foi consolado após a morte de sua mãe.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você
está servindo.

● Podemos confiar plenamente em Deus para nos guiar e cuidar de nós. Isaque foi abençoado
porque confiou no Senhor em tudo, até mesmo ao encontrar uma esposa para ele. Deus providenciou o
melhor para ele. Não precisamos ficar ansiosos em relação às nossas necessidades diárias ou futuras.
Devemos ser como Isaque, crendo e confiando em Deus e esperando pacientemente em oração pelo
melhor de Deus. Devemos também ser como o servo de Abraão, Eliezer, que primeiro orou a Deus antes
de cumprir o pedido de seu senhor. Ele confiou em Deus para guiá-lo, para atender ao pedido de seu
senhor e orou de uma maneira muito específica em relação à esposa de Isaque. Mesmo sendo jovens, às
vezes nos preocupamos com o futuro: e se algo acontecer com meus pais? Vou me sair bem na prova?
Terei amigos na minha nova escola? Precisamos ver que o Senhor cuida de nós e nunca nos deixará, nem
nos abandonará (Js 1:5; Mt 28:20b). Assim como Abraão, com a ajuda do servo, cuidou das necessidades
de Isaque, o Senhor supre todas as nossas necessidades por meio de nossos pais e outras pessoas.
● Deus está sempre pronto para ouvir nossas orações e respondê-las da melhor maneira. O Senhor
está conosco e está sempre pronto para nos ouvir, escutar e responder quando falamos com Ele em
oração. Ele é realmente um amigo com quem podemos conversar sempre que precisamos. Devemos
também ser pessoas que falam com o Senhor mesmo quando não temos alguma necessidade. Sempre
podemos contar a Ele nossas alegrias e o quanto O amamos. As crianças podem escrever pedidos de
oração específicos e outras coisas que gostariam de dizer ao Senhor.

● Devemos ser obedientes à palavra de Deus. Em lições anteriores vimos que Abraão confiou e
obedeceu a Deus. O servo de Abraão também confiou em Deus e obedeceu ao desejo de seu senhor de
não tomar uma esposa para seu filho Isaque dentre as canaanitas que adoravam ídolos, mas de sua
própria família e país. Devemos obedecer aos nossos pais e confiar que eles sabem o que é melhor. Às
vezes podemos pensar que sabemos mais do que nossos pais, mas Deus nos deu nossos pais e precisamos
obedecê-los e honrá-los. Por exemplo, se nossos pais nos pedem que nos aprontemos para a escola,
façamos nosso dever de casa ou nos vistamos para ir à reunião da igreja, devemos obedecer e agir de
acordo com suas instruções específicas.
● Devemos ser firmes, perseverantes e capazes de suportar a pressão do trabalho. Rebeca
expressou essas características enquanto dava água a Eliezer e aos dez camelos. Um camelo com sede
pode beber cento e vinte litros em quinze minutos. Foi um trabalho árduo para uma jovem tirar água de
um poço com um jarro e despejá-la em um cocho para dez camelos. (Podemos pedir às crianças que
tentem carregar jarros de vários litros de água como ilustração.) Rebeca concluiu seu trabalho
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diligentemente e com bondade. As crianças podem ser encorajadas a desenvolver esses traços em seus
trabalhos escolares e domésticos.

● Devemos ter modéstia e decência em nossas roupas. Quando Rebeca desceu do camelo e descobriu
que o homem que se aproximava era Isaque, cobriu-se com um véu. Essa era a maneira usual de uma
mulher mostrar modéstia. Devemos nos guardar da tendência atual de homens e mulheres exporem seus
corpos com as roupas que usam.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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