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ROTEIRO – Base 14/03/2021 
 

TRIUNFANDO EM TEMPO DE CRISE 
# Gênesis 26:12-33 # 

 

“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o abençoava. 
E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e 
possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços, que os servos 
de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também 
Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós; porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu 
dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram 
nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que 
os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os 
pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço 
Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele; por isso chamou-
o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque 
agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali 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, e 
multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do 
Senhor, e armou ali a sua tenda; e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com 
Auzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. 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 façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos 
tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez 
um banquete, e comeram e beberam; E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro; depois os despediu 
Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e 
anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado; e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o 
Seba; por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje.” (Gênesis 26:12-33) 
 

INTRODUÇÃO: 
• Quando Deus chamou Abraão, o instruiu para que deixasse sua terra e a sua parentela e 

fosse para um lugar que Ele mostraria. 

• A obediência de Abraão garantiu as promessas de Deus em sua vida. 

• É preciso aprender com Abraão a confiar nas promessas de Deus. 
▪ Será que foi fácil para Abraão deixar tudo e todos ouvindo a Deus? 
▪ O que será que deu a Abraão uma certeza tal, a ponto de ir para um lugar incerto? 

 
I. AS PROMESSAS DE DEUS NÃO ANULAM OU NOS EXIMEM DE LUTAS E PROVAÇÕES  

▪ A lógica é a forma mais correta para guiar o cristão? Por quê? 
▪ O que aconteceu que impediu Isaque de tomar decisões balizadas pela lógica? 

 
II. PARA VENCER EM TEMPO DE CRISE PRECISAMOS RESISTIR À TENTAÇÃO DE FUGIR 

▪ Como parar para ouvir o que Deus tem a nos dizer em meio às crises? 
▪ Você já tomou uma decisão que te levou para longe dos propósitos de Deus? Como 

foi esta experiência! 
 
III. SERÁ EM MEIO ÀS CRISES QUE PODEREMOS VIVER O EXTRAORDINÁRIO DE DEUS 

▪ Aonde você tem lançado as tuas sementes? Que tipo de sementes são? 
▪ Como posso semear em minha vida para colher os frutos que Deus tem para mim? 
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Esboço da Mensagem: 

 
TRIUNFANDO EM TEMPO DE CRISE 

# Gênesis 26:12-33 # 
 

“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o abençoava. 
E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e 
possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços, que os servos 
de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também 
Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós; porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu 
dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram 
nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que 
os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os 
pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço 
Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele; por isso chamou-
o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque 
agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali 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, e 
multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do 
Senhor, e armou ali a sua tenda; e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com 
Auzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. 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 façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos 
tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez 
um banquete, e comeram e beberam; e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro; depois os despediu 
Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e 
anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado; e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o 
Seba; por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje.” (Gênesis 26:12-33) 
 

INTRODUÇÃO: 
• Quando Deus chamou Abraão, o instruiu para que deixasse sua terra e a sua parentela e 

fosse para um lugar que Ele mostraria. 
“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que 
eu te mostrarei.” (Gênesis 12:1) 

• O chamado de Deus é seguido de promessas. 
“E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E 
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra.” (Gênesis 12:2-3) 

• A obediência de Abraão garantiu as promessas de Deus em sua vida. 
“Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele; e era Abrão da idade de setenta e cinco 
anos quando saiu de Harã.” (Gênesis 12:4) 

• Quando decidimos confiar e obedecer a Deus, Ele se revela e renova Suas promessas. 
“E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar 
onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente; porque toda esta terra que vês, te hei 
de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira 
que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre 
essa terra, no seu comprimento e na sua largura; porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, 
e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom; e edificou ali um altar ao Senhor.” (Gênesis 
13:14-18) 
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• É preciso entender que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. 
“Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o 
Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito.” (Gênesis 17:1) 

o Diante de circunstâncias totalmente improváveis, Deus renova suas promessas ao 
casal Abraão e Sara. Ele com 99 anos, Sara estéril e em avançada em idade. 

• Também e preciso aprender com Abraão a confiar nas promessas de Deus. 
“Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo:” (Gênesis 17:3) 

• Quando Isaque nasceu, ele aprendeu com seu pai Abraão a confiar em Deus e Suas 
promessas. No capítulo 22 de Gênesis, há o relado de que Isaque teve a experiência de 
ser colocado no altar para ser sacrificado em holocausto a Deus, mas viu o milagre do 
livramento quando Deus brada, interrompeu e proveu o cordeiro para o sacrifício. Depois 
orou por 20 anos para Rebeca gerar filhos, aprendeu com seu pai que orou por 25 anos. 

 
 
I. AS PROMESSAS DE DEUS NÃO ANULAM OU NOS EXIMEM DE LUTAS E PROVAÇÕES 

“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. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser; 
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; 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; 
Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e 
as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar.” (Gênesis 26:1-6) 
 

1. Mesmo recebendo promessas de Deus para uma vida abençoada, Isaque é surpreendido 
por uma crise, que foi seca e fome na terra.  
“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.” (Gênesis 26:1) 

• Na crise, ao invés de olhar as circunstâncias, é preciso estar atento para ouvir a voz de 
Deus e receber Sua direção. 
“E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser; 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; 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.” (Gênesis 26:2-4) 

• Para viver os atrativos do mundo (aqui representado pelo Egito), não precisamos muito 
da fé. Os celeiros do Egito estavam cheios, mas a solução de Deus não estava lá. 

 
2. Permanecer no lugar da crise parece loucura, mas será nesse lugar que Deus vai agir e te 

abençoar. 
“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o 
abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso.” (Gênesis 
26:12-13) 

• A obediência a Deus garante o cumprimento de Suas promessas em nossa vida. Isaque 
semeou no deserto e cavou poços, e encontrou água mesmo estando no deserto. 
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3. Precisamos aprender com Deus, não somente a vencer em tempo de crise, mas também a 
lidar com os opositores às nossas vitórias.  
“E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o 
invejavam. E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus 
entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós; porque muito mais 
poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e 
habitou lá.” (Gênesis 26:14-17) 

 
É preciso proteger o nosso coração dos sentimentos de amargura e inveja que são lançados 
sobre nós: 

• A inveja dos filisteus; 
“E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus 
o invejavam. E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os 
filisteus entulharam e encheram de terra.” (Gênesis 26:14-15)   

• As rejeições do povo; 
“Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós; porque muito mais poderoso te tens feito do que 
nós.” (Gênesis 26:16)   

• As contendas dos líderes, dos pastores.  
“E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou 
aquele poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre 
ele; por isso chamou-o Sitna.” (Gênesis 26:20-21)   

 
 
II. PARA VENCER EM TEMPO DE CRISE PRECISAMOS RESISTIR À TENTAÇÃO DE FUGIR 

“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. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser; 
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; 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.” 
(Gênesis 26:1-4) 

 

1. Na crise somos desafiados a lutar pela nossa subsistência. Isaque estava diante da fome, 
seca e povos inimigos, os Filisteus. 

• Isaque não ficou se lamentando e/ou murmurando, mas obedeceu a Deus e foi para o 
lugar onde Ele ordenou. 
“Assim habitou Isaque em Gerar.” (Gênesis 26:6) 

• Fugir pode parecer atraente, tentador mas pode ser o caminho do fracasso. Veja o 
exemplo da família de Noemi. 
“E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra; por isso um homem de 
Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus dois filhos; E era o nome 
deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus dois filhos Malom e Quiliom, efrateus, de 
Belém de Judá; e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi; 
e ficou ela com os seus dois filhos, Os quais tomaram para si mulheres moabitas; e era o nome de uma 
Orfa, e o da outra Rute; e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, 
ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido.” (Rute 1:1-5) 

 
  



 

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
 

2. No tempo da crise, o lugar mais seguro é estar onde Deus manda. Na crise não podemos 
escolher atalhos sedutores. 
“E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser; 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.” (Gênesis 26:2-3) 

• Na crise perdemos a serenidade e perguntamos: como vamos sair dessa situação? 

• Fato: na crise ou fora dela, não podemos negociar nossos princípios e valores! 
 

3. Na crise devemos manter nossos olhos nas promessas de Deus. Veja o exemplo de José no 
Egito que não desistiu dos seus sonhos. 

• A crise é circunstancial, temporária mas as promessas de Deus são permanentes. 
 
 
III.  SERÁ EM MEIO ÀS CRISES QUE PODEREMOS VIVER O EXTRAORDINÁRIO DE DEUS 

“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o 
abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso. E tinha possessão 
de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam.” (Gênesis 
26:12-14) 

 

1. Para se viver o sobrenatural de Deus, precisamos semear com fé. 
“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o 
abençoava.” (Gênesis 26:12) 

• As circunstâncias eram todas desfavoráveis. Não havia chuva, era um tempo de seca e 
a terra era um deserto. 

• Viver por fé em obediência a Deus é somente para quem decide romper e vencer na 
vida! 

• Viver reclamando não resolve, procurar desculpas não traz solução. Mas confiar em 
Deus traz o sobrenatural em meio ao caos. 
“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o 
abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso.” 
(Gênesis 26:12-13) 

 
2. Decida semear na sua terra por pior que sejam as circunstâncias, decida semear no seu 

casamento, na sua família, no seu trabalho e no Reino de Deus. 
 

3. Você pode ser surpreendido pelo sobrenatural de Deus, mas também pelas adversidades 
que ele produzirá. 
“Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós; porque muito mais poderoso te tens feito do que 
nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá.” (Gênesis 26:16-17) 

• Há quem, ao invés de aprender com os vencedores, prefere odiar e criticar agindo com 
inveja e produzindo contendas. 
“E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso 
chamou aquele poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também 
porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre 
ele; por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra.” 
(Gênesis 26:20-22) 

 
 



 

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
 

 
CONCLUSÃO: 

 
QUANDO TRIUNFAMOS NA CRISE 
1. Aprendemos que obedecer a Deus sempre será o melhor apesar das circunstâncias 

adversas. A benção de Deus está na obediência. 
 

2. Deixamos as rotinas do fracasso e passamos a viver o extraordinário de Deus. 
“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o 
abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso. E tinha 
possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o 
invejavam.” (Gênesis 26:12-14) 

 
3. Aprendemos a proteger o nosso coração dos sentimentos carnais e malignos que surgem 

na caminhada. 
“Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou 
os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte 
de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele 
vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, 
dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Eseque, porque contenderam com ele. Então 
cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Sitna. E partiu dali, e cavou outro 
poço, e não porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e 
crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba.” (Gênesis 26:17-23) 

 
4. Aprendemos com as vitórias a construir altares de adoração a Deus. 

“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, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então 
edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda; e os servos de Isaque cavaram 
ali um poço.” (Gênesis 26:24-25). 

 
5. Quando decidimos levantar altares para Deus, até os inimigos farão paz conosco. 

“E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. 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 façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos 
somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e 
comeram e beberam; E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro; depois os despediu Isaque, e 
despediram-se dele em paz. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e 
anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado; e disseram-lhe: Temos achado água. E 
chamou-o Seba; por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje.” (Gênesis 26:26-33). 
 
“Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele” 
(Provérbios 16:7). 
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