
Prosperando 
em meio à 
crise

COMO DEVEMOS NOS  COMPORTAR 
EM TEMPOS DE  CRISE?



Texto Áureo
"E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao 

Egito; habita na terra que eu te disser."

Gênesis 26.2
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Texto Bíblico

GÊNESIS 26
▪ 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias 
de Abraão; por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em 
Gerar.
▪ 2. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito; habita 
na terra que eu te disser;
▪ 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei; porque 
a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o 
juramento que tenho jurado a Abraão teu pai;
▪ 4.E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e 
darei à tua descendência todas estas terras; e por meio dela serão 
benditas todas as nações da terra;
▪ 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu 
mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis.
▪ 6. Assim habitou Isaque em Gerar.



Comentário
ISAQUE EM GERAR E EM BERSEBA

A Fome e as Suas Consequências

O primeiro versículo deste capítulo está ligado ao capítulo 12. "E havia
fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão." As
provações que o povo de Deus encontra na sua carreira são muito
semelhantes; e têm sempre por fim mostrar até que ponto o coração
tem achado o seu tudo em Deus. E uma coisa difícil — uma coisa rara —
andar em tão doce comunhão com Deus que, como consequência, se
seja de todo independente das coisas e pessoas. Os egípcios e os
homens de Gerar que habitam à nossa direita e à nossa esquerda
representam grandes tentações, quer seja para nos afastarem do
caminho reto, quer para nos fazerem paralisar na nossa verdadeira
posição de servos do Deus vivo e verdadeiro. "Por isso foi-se Isaque a
Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar".

Existe uma diferença notável entre o Egito e Gerar. O Egito é a expressão
do mundo nos seus recursos naturais, e sua independência de Deus. "O
meu rio é meu" (Ez 29:3), é a linguagem de um egípcio que não conhecia
a Deus, e não pensou em esperar n'Ele em coisa alguma. O Egito era,
geograficamente, muito mais longe de Canaã do que Gerar; e,
moralmente, fala da condição da alma longe de Deus. Gerar é
mencionada no capítulo 10 da seguinte maneira: "E foi o termo dos
cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza; indo para Sodoma, e
Gomorra, e Afama, e Zeboim, até Lasa" (versículo 19). Sabemos que
"desde Gerar a Jerusalém era caminho de três dias". Gerar era, portanto,
comparada com o Egito, uma posição avançada; ainda assim, estava ao
alcance de influências perigosas. Abraão encontrou lá dificuldades, e do
mesmo modo Isaque, como vemos neste capítulo, e, também, da mesma

forma. Abraão negou a sua mulher, e o mesmo faz Isaque. Isto é muito
grave. Ver o pai e o filho caírem no mesmo pecado, no mesmo lugar,
mostra-nos, claramente, que a influência desse lugar não era boa.

Não tivesse Isaque ido a Abimeleque, rei de Gerar, e não teria tido
necessidade de negar sua mulher; mas a verdade é que o mais leve
descuido quanto à verdadeira norma de comportamento aumenta a
fraqueza espiritual. Foi quando Pedro se aquecia à fogueira do sumo-
sacerdote que negou o seu Mestre. E evidente que Isaque não se sentia
feliz em Gerar. E verdade que o Senhor diz-lhe: "Peregrina nesta terra";
mas quantas vezes o Senhor dá instruções ao Seu povo moralmente
convenientes para as condições em que Ele sabe que eles se encontram,
e que são calculadas também para os despertar a um verdadeiro sentido
das condições? Ele deu indicações a Moisés em Números 13 para
mandar homens espiarem a terra de Canaã; mas se eles não se
encontrassem numa situação moral baixa tal passo nunca teria sido
necessário.

Sabemos bem que a fé não necessita de "espiar" aquilo que as
promessas de Deus nos asseguram. Além disso, Deus deu instruções a
Moisés para escolher setenta anciãos, para o ajudarem no trabalho;
todavia, se Moisés tivesse entendido plenamente a dignidade e bem-
aventurança da sua posição, nunca teria necessitado dessas instruções.
Do mesmo modo aconteceu com a eleição de um rei em 1 Samuel,
capítulo 8. Os israelitas não precisavam de um rei. Por isso, devemos ter
sempre em consideração as condições de um indivíduo ou de um povo a
quem são dadas instruções antes de podermos formar um juízo correto
quanto a essas instruções.



Comentário
Em Gerar: uma Posição Errada

Mas poderá dizer-se, se a posição de Isaque em Gerar era má, como é
que nós lemos: "E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu,
naquele mesmo ano, cem medidas, porque o SENHOR O abençoava"?- A
minha resposta é que nunca podemos julgar a situação de uma pessoa
como própria pelas suas circunstâncias prósperas. Já tivemos ocasião de
acentuar que há uma grande diferença entre a presença do Senhor e a
Sua bênção. Muitos têm a bênção do Senhor sem a Sua presença; e além
disso, o coração é propenso a confundir uma coisa com a outra —
propenso a confundir a bênção com a presença, ou, pelo menos, a
argumentar que uma coisa deve acompanhar a outra. Mas isto é um
grande erro. Quantas vezes não vemos nós pessoas rodeadas de bênçãos
de Deus que nem têm nem desejam a Sua presença? E muito importante
vermos isto. Um homem pode engrandecer- se até se tomar mui grande,
e ter possessão de ovelhas, e possessão de vacas e muita gente de
serviço (versículo 14), e ao mesmo tempo não ter o gozo pleno e livre da
presença do Senhor consigo. Rebanhos e manadas não são do Senhor.
São coisas devido às quais os filisteus podiam invejar Isaque, ao passo
que eles nunca o teriam invejado por causa da presença do Senhor. Ele
poderia gozar a mais doce e mais rica comunhão com Deus, e os filisteus
nada entenderem a esse respeito, simplesmente porque não tinham
coração para compreender ou apreciar uma tal realidade. Eles podiam
apreciar ovelhas, vacas, servos, e poços de água; porém não podiam

apreciar a presença divina.

Em Berseba: a Restauração

Todavia, Isaque, por fim, deixa os filisteus e dirige-se a Berseba. "E
apareceu-lhe o SENHOR naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de
Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei"
(versículo 24). Note-se que não se trata apenas da bênção de Deus, mas
do Próprio Senhor. Por quê? Porque Isaque havia deixado os filisteus com
toda a sua inveja, contenda e disputas e ido para Berseba. Aqui o Senhor
pôde mostrar-Se ao Seu servo. A bênção da Sua mão liberal podia segui-
lo durante a sua peregrinação em Gerar; mas a Sua presença não podia
ser gozada ali. Para podermos gozar da presença de Deus devemos estar
onde Ele está, e certamente o Senhor não pode ser encontrado entre as
contendas e disputas de um mundo ímpio; por isso, quanto mais cedo
um filho de Deus sair de um tal estado de coisas, tanto melhor. Isaque
assim o verificou. No seu espírito não havia paz; e incontestavelmente
ele não servia, de modo nenhum, aos filisteus peregrinando entre eles. E
um erro muito vulgar supor-se que servimos os homens do mundo
misturando-nos com eles nos seus caminhos e andando na sua
companhia. O único meio de os servirmos é permanecermos à parte
deles no poder da comunhão com Deus, e assim mostrar- lhes o padrão
de um caminho mais excelente.

C.H. Makintosh



Comentário

Além da primeira fome (1). Em vista da opinião de
alguns comentaristas que esta fome foi apenas uma
triplicata do incidente único que pertenceu à vida de
Abraão, é significativo observar esta frase que
definidamente separa o tempo e o lugar desta
história de aquela que está registrada no capítulo
12. No que concerne ao incidente no capítulo 20, é
instrutivo notar-se o curso totalmente diferente da
narrativa, naquele e neste presente capítulo.
Abimeleque (1). Certa incerteza existe quanto ao
uso desta palavra: possivelmente não era um nome
próprio, mas um título como "Faraó". Tem o
significado de "o rei, meu pai". Filisteus (1). Ver #Gn

21.34. Não desças ao Egito (2). Enquanto ele
estivesse na "terra prometida" não havia
necessidade de temor nem de mudança. Se isso tem
um mau reflexo sobre a conduta de Abraão, em
circunstâncias semelhantes, é difícil dizer. Serei
contigo (3). Trata-se aqui da repetição do concerto
abraâmico, desta vez, porém, aos ouvidos de Isaque,
a semente da promessa. Parece que esta foi a
primeira ocasião em que Deus apareceu a Isaque e
lhe falou do modo tão direto.

F. Davidson



Comentário

1. Foi Isaque. . . avistar-se com Abimeleque. Por
causa de uma fome em Canaã, Isaque foi morar
temporariamente na terra dos filisteus. Este
Abimeleque, rei dos filisteus, não era o Abimeleque
das experiências de Abraão. O nome poderia ter
sido um nome dinástico dos governantes da Filístia.
Gerar. Uma pequena colônia sobre a estrada do
Egito, cerca de onze milhas a sudeste de Gaza.

2-5. Isaque estava a ponto de se decidir a uma
mudança para o Egito em busca de abundância de
alimento e pastagens, quando Jeová lhe apareceu
em uma teofania especial. O Senhor advertiu Isaque
que não fosse para o Egito, e encorajou-o a dirigir-se
para a Filístia até que pudesse habitar na terra da
aliança. Serei contigo, Ele disse, e te abençoarei

(v.3). Nessa ocasião Jeová renovou definitivamente
as promessas que fizera a Abraão. Claramente
explicou que estava concedendo essas bênçãos a
Isaque por causa da piedade e fidelidade de seu pai.
Abraão obedeceu à voz de Deus e manteve-se fiel
aos seus encargos, mandamentos, estatutos e leis.
Isaque podia esperar com segurança pelas repetidas
realizações das promessas divinas ao longo do
caminho. E ele podia contar com a sua participação
no plano de Deus, já delineado, de testemunhar a
todos os povos.

Moody



Objetivos

DESTACAR QUE O SENHOR É 
CONOSCO, MESMO NA CRISE.

APRESENTAR A IMPORTÂNCIA DA 
OBEDIÊNCIA DO CRISTÃO.

MOSTRAR QUE NA HORA DA CRISE 
DEUS SEMPRE NOS AMPARA.



Texto Bíblico

GÊNESIS 26
▪ 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi
nos dias de Abraão; por isso foi Isaque a Abimeleque, rei
dos filisteus, em Gerar.
▪ 2. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito;
habita na terra que eu te disser;
▪ 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei;
porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e
confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu
pai;
▪ 4.E multiplicarei a tua descendência como as estrelas
dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras; e
por meio dela serão benditas todas as nações da terra;
▪ 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o
meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as
minhas leis.
▪ 6. Assim habitou Isaque em Gerar.



Pontos Chave
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Introdução
Esta lição nos ensina que, mesmo à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque 
prosperou. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele.



1 - A 
pedagogia 
de Deus

Deus prometeu a Abraão que sua
descendência seria como as estrelas
do céu [Gn 15.5]. Porém, neste
momento, Abraão já deveria
possuir quase 80 anos. É preciso fé
para crer que um senhor idoso, com
o agravante da esterilidade de sua
esposa [Gn11.30], possa gerar um
filho, quanto mais ser pai de uma
grande nação, mas Deus não é
homem para que minta [Nm 23.19].
Então, como resposta divina,
Abraão (100 anos) e Sara (90 anos)
foram pais de um menino, opor
nome Isaque, que lhes trouxe
grande alegria.



1.1. Deus sempre 
proverá recursos.

O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e ofereça

em sacrifício o seu filho Isaque [Gn 22.1-2]. Então, Abraão não

mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a

Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu

jumento, tomasse consigo dois de seus moços e seu amado filho

Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o

local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as

ordens do Senhor.



1.2. Fé em meio à dor

A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus.

Durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaque pergunta

ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha

esperança em meio ao caos que os aguardava. Olhando mais de

perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos

de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com sua

atitude, Abraão ensina a Isaque que eles serviam a um Deus

provedor de todas as coisas



1.3. Isaque conheceu o 
Deus da provisão

A resposta neste momento foi uma das maiores provas de fé

que as Escrituras mencionam [Gn 22.8]. Este Abraão era o

mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira

especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur

do Caldeus. Mas era a hora de Isaque ter a sua experiência com

Deus, assim como Abraão, seu pai [Gn 22.13]. Diante da ação do

Senhor em providenciar em cordeiro, Isaque foi impulsionado a

ter uma confiança extrema no Senhor.



2 - A crise 
chega para 
Isaque

Depois da morte d seu pai, e o
Senhor curar a esterilidade de
sua esposa Rebeca, a vida de
Isaque tomou um novo rumo. É
sabido que do relacionamento
de Isaque com Rebeca o Senhor
lhe dera dois filhos: Esaú e Jacó
[Gn 25.9-23]. Vivendo este novo
momento como pai, a terra
enfrentou uma devastadora
fome e Isaque buscou refúgio
em Gerar, terra dos filisteus.



2.1. Deus te faz prosperar 
em meio às crises

Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de

abundância e também por algum tipo de crise relacionada à

escassez. Notemos que na vida de Isaque há momentos de

fartura e de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor

fala à Isaque para não partir para o Egita, mas para ficar em

Gerar, pois aquela terra seria dele [Gn 26.2-3]. A promessa era

que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero como Abraão,

seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão

agora estaria sobre o seu filho. Sob esta ótica, Isaque, mesmo

diante da fome, iria prosperar muitíssimo.



2.2. Tomando decisões 
em meio às crises

Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no

presente e futuro. Precisamos entender que Deus permite que

passemos por testes, para apreciar qual decisão iremos tomar.

Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no

quesito fé e foram aprovadas: Noé, Abraão, Moisés, Rute, Ester,

Paulo, entre outros.



2.3. Avaliação do 
cenário.

O cenário que Isaque estava vivendo era desesperador. Havia
uma grave crise, não era uma pequena anormalidade. Era
tempo de escassez de alimento e isso envolvia ema série de
questões: empobrecimento, doenças e desequilíbrio emocional,
entre outros. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaque
é semelhante a que passamos recentemente no mundo.
Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaque
em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras
não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar
muitos outros! O texto bíblico nos mostra que a prosperidade
divina outorgada a Isaque chamou a atenção dos filisteus [Gn
26.16].



3-Prosperidade 
em tempo de 
crise

o fato da bênção de Senhor estar

sobre Isaque era a razão de sua

prosperidade mesmo em tempos

de crise [Gn 26.12]. A Bíblia nos

revela que aquele que obedece à

voz do Senhor, assim como

Isaque, prospera em meio às

adversidades.



3.1. A prosperidade em 
tempo de crise dependerá 
de sua atitude.

Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima [Gn

13.2]. Por meio do relato das Escrituras, Isaque foi o único

herdeiro de toda esta riqueza [Gn 25.5]. Diante destas

evidências, podemos observar que, mesmo tendo bens, Isaque

não parou de trabalhar [Gn 26.12,14,19]. Isaque nos ensina que

na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete

abrir "as janelas do céu", todavia devemos fazer a nossa parte.



3.2. As promessas de 
Deus são uma fonte de 
bênção inesgotável.

Quando Deus está conosco, as bênçãos dEle nos acompanham,

não importando onde estejamos. Na vida de Isaque a bênção do

Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem os seus

poços, Isaque não se abateu e continuou cavando. Mesmo

vivendo um período de crise, e diversas tentativas de lhe parar,

Isaque perseverou. Assim como Isaque, devemos ter a certeza

de que existe um manancial de Deus fluindo sobre as nossas

vidas.



3.3. Mesmo em meio à 
crise, todos reconhecerão 
que Deus é contigo.

A vida de Isaque nos faz ver que a presença de Deus já está

dentro de nós. Onde quer que estejamos, esta preciosa

presença conosco estará! Todos reconheceram que Deus era

com Isaque [Gn 26.28]. Para que todos reconheçam Deus na sua

vida, gaste tempo em Sua companha, cultive uma íntima

amizade com o Senhor. O próprio Deus s encarregará de

conceder as Suas bênçãos sobre a sua vida, assim como fez com

Isaque.



Conclusão
A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é
necessário tomarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos, para usufruir as promessas do Senhor.
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