LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
13

Deus chamou Isaque (2) – Isaque: um pacificador
LEITURA BÍBLICA: Gn 26:1-35

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus deseja que sejamos pacificadores, pois pacificadores expressam
Deus e atraem as pessoas para Deus.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Mateus 5:9 (Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.); Hebreus 12:14a
(Buscai a paz com todos); Romanos 12:18 (Se possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos
os homens.); Salmo 34:14 (Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por
alcançá-la.); Colossenses 3:13 (.. suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso
alguém tenha alguma queixa contra outro; como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós).
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Faça papel sanfonado e recorte contornos de pessoas para que
fiquem conectadas e pareçam estar de mãos dadas. Escreva PACIFICADORES na frente.

CONTEXTO: Já vimos como Isaque, por meio da obediência e de um coração aberto, aprendeu a confiar
totalmente em Deus para todas as suas necessidades, e como Deus cuidou dele com amor. Na lição anterior
vimos como Deus cuidou da necessidade de Isaque se casar. Abraão queria que seu servo encontrasse
alguém para Isaque que fosse da terra de Abraão e dentre seus parentes. Isso era muito importante, porque
Abraão não queria que seu filho se casasse com uma das filhas dos cananeus, entre os quais viviam. Os
cananeus eram um povo mau e idólatra. O servo de Abraão orou a Deus para que a moça que oferecesse
água a ele e a seus camelos fosse a escolhida por Deus para Isaque. Deus respondeu a essa oração, e Rebeca
e sua família também cooperaram. Rebeca voltou voluntariamente com o servo e se casou. Isaque amava
sua esposa Rebeca.

CONTEÚDO: Houve uma fome na terra onde Isaque e sua família moravam. A fome levou Isaque para o
norte, para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque neste momento e disselhe para não descer ao Egito, mas viver nesta terra por algum tempo. Deus disse a Isaque que estaria com
ele e o abençoaria. Deus confirmou o juramento que havia feito a seu pai Abraão. Ele lembrou a Isaque a
promessa: “Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua
descendência serão abençoadas todas as nações da terra; porque Abraão obedeceu à minha palavra e
guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.” Isaque obedeceu e ficou
em Gerar.

Isaque estava com medo que os homens de Gerar o matassem para pegar sua bela esposa Rebeca; então
mentiu e disse que ela era sua irmã. Quando Abimeleque descobriu que Isaque havia mentido, ele o
repreendeu. O rei emitiu um decreto dizendo que, se alguém fizesse algum mal a Isaque ou a Rebeca, seria
morto. Isaque então viveu em segurança.
Deus manteve sua promessa a Isaque, e ele se tornou um homem muito rico; tinha tantos rebanhos e servos
que os filisteus ficaram com inveja. Como resultado taparam com terra os poços de Isaque (esses poços
haviam sido cavados por Abraão). Abimeleque então disse a Isaque para se afastar deles porque havia se
tornado poderoso demais. A área de Gerar ficava bem na beira do deserto, logo a água era tão preciosa
quanto ouro.
Quando alguém cavava um poço, era o mesmo que reivindicar a terra. Tapar o poço de alguém era um ato
de agressão – um crime muito sério na terra. Isaque tinha todo o direito de revidar quando os filisteus
fecharam seus poços, mas escolheu manter a paz.
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Isaque mudou-se e estabeleceu-se no vale de Gerar, e reabriu os poços que haviam sido cavados por seu pai
Abraão. Seus servos também cavaram três novos poços. Quando surgiram disputas entre eles e os filisteus
a respeito dos dois primeiros poços, Isaque mudou-se em vez de iniciar um grande conflito. Foi no terceiro
poço que não houve brigas, portanto Isaque chamou o poço de Reobote (que significa espaço).

De lá Isaque foi para Berseba, onde Deus apareceu a ele novamente para reafirmar Sua promessa. Ele
construiu um altar ao Senhor. Então Abimeleque veio de Gerar a Isaque e queria fazer um tratado de paz,
pois viu claramente que o Senhor estava com ele. Isaque respondeu rapidamente e transformou a ocasião
em uma celebração. Na manhã seguinte Abimeleque e seus assessores partiram em paz.

No mesmo dia os servos de Isaque vieram dizer-lhe que haviam encontrado água no poço que cavaram. Ele
chamou o lugar de Seba, e o nome da cidade tornou-se Berseba.
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.

● Buscar a paz. A Bíblia nos diz para buscarmos a paz e empenhar-nos para alcançá-la (Sl 34:14; Hb
12:14a; 2Tm 2:22). É preciso muito esforço para buscar a paz. Buscar a paz é algo ativo, como correr atrás
de alguma coisa. Nem sempre nossa primeira inclinação é buscar a paz. Pelo contrário, nossa primeira
inclinação pode ser revidar quando alguém nos faz algo errado. Isaque tinha todo o direito de revidar,
mas escolheu não fazer isso. Assim como ele, também podemos escolher o caminho da paz. Talvez os
servidores possam pensar em alguns exemplos de sua própria vida em que o Senhor os ajudou a escolher
a paz. Ajude as crianças a considerarem exemplos com seus próprios irmãos, amigos, pais, etc, em que
poderiam escolher o caminho da paz. Quando outros veem que somos pessoas de paz, podem ser atraídos
para o Senhor, assim como Abimeleque.
● Perdoar os outros. Quando outras pessoas vêm a nós em paz, devemos ser receptivos, assim como
Isaque. Não devemos guardar rancor. Colossenses 3:13 diz: “Suportando-vos uns aos outros e
perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma queixa contra outro. Como o Senhor vos
perdoou, assim também perdoai vós.”

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