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 O PODER TRANSFORMADOR DA FÉ 

SEGUNDA-FEIRA: PRINCÍPIOS DA FÉ DA VIDA DE ABRAÃO 

CRER PELO PODER DA FÉ 
 

Nesta nova série vamos crescer com a vida de homens de fé, e hoje 

falaremos sobre a vida do chamado “Pai da Fé”: Abraão. 

“Ora, a FÉ é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 

coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos 

receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo 

foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não 

foi feito do que é visível.” Hebreus 11.1-3 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 

precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 

buscam.” Hebreus 11.6 

Exercer fé é a essência de vida cristã, você nunca desfrutará de 
uma vida plena com propósitos se não viver pela fé! 
OBJETIVO: APRENDER A DESENVOLVER UMA FÉ COMO A 

DE ABRAÃO! 

“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar 

que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse 

para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como 

se estivesse em terra estranha; viveu em tendas.”  Hebreus 11.8-9 

Quero chamar sua atenção para a vida de ABRAÃO, o peregrino 
espiritual! Abraão era um amigo de Deus!   
Três vezes ele disse isso nas Escrituras (II Crônicas 20.7 Isaías 
41.8 Tiago 2.23).  
Para ser um amigo de Deus é preciso fazer a Sua vontade (João 
14.15 - Eclesiastes 12.13-14)  
O plano de Deus era abençoar e redimir o mundo através de um 
povo escolhido. Quando Deus disse: "E em ti todas as famílias da 
terra serão abençoadas", Ele tinha em mente a vinda de Cristo, a 
semente de Abraão segundo a carne. Está escrito em Gálatas 3.16:  
“Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu 
descendente.” A Escritura não diz: "E aos seus descendentes", 
como se falando de muitos, mas: "Ao seu descendente", dando a 
entender que se trata de um só, isto é, Cristo.”  
Em hebraico seu nome significa “Pai de uma multidão”. Nasceu por 
volta de 2400 a.C. em Ur (Mesopotâmia), sul do Iraque, à beira do 
Eufrates. Até Harã foram mais de 1.000 km de caminhada. 
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 Sabemos pouco sobre sua vida, na verdade apenas sua idade, 
todavia muito sobre sua fé. 
O estudo da vida de Abraão é importante porque ele foi escolhido 
por Deus para converter-se no pai de uma nova nação espiritual. 
Foram plantadas sementes em seu coração das quais brotaram 
resultados maravilhosos para todos os crentes do futuro. Ele foi um 
grande líder espiritual que Deus usou para mudar a sua vida hoje. 
O que mais surpreende, é que este homem nunca viu uma Bíblia, 
não tinha uma igreja, não tinha um credo doutrinário, nunca 
experimentou um sacramento, nunca nem sequer ouviu nenhum 
dos 10 mandamentos e pouco sabia sobre vida após a morte. Mas 
existe um fato que supera tudo isto, ele OUVIU A VOZ DE DEUS. 
Ele simplesmente ousou e decidiu confiar. Ele arriscou sua vida, 
família, finanças, reputação, seu único filho, colocou tudo nas mãos 
de Deus.  Hoje temos tudo, o mundo se sofisticou a igreja também, 
mas Deus não, Ele continua simples, objetivo e direto. Deus 
continua desejando de nós os mesmos elementos básicos que 
desejou de Abraão.   
FÉ É FÉ, SEJA NOS DIAS DE ABRAÃO OU NOS DIAS DE HOJE. 
NÃO EXISTE FÉ ANTIGA E PÓS MODERNA.  
Porque nossa fé não é baseada em homens ou na história dos 
homens, mas na pessoa de Deus e Jesus que não mudam jamais!  
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.” Hebreus 
13.8 
Vejamos como foi seu chamado:   

Enquanto vivia com o pai em Harã, recebeu uma mensagem do 
Senhor que o intimava a separar-se das antigas companhias e ir 
para outro país. Foi-lhe prometida graça divina, grande 
prosperidade e que se converteria em bênção para todas as 
famílias da terra.  Abraão obedeceu ao chamado e assim tornou-se 
o líder dessa inumerável família de crentes que têm conhecido a 
nação cujo arquiteto e construtor é Deus. No seu chamado vemos 
que ele se conectou em Deus de uma maneira tão profunda que ele 
exerceu fé de forma natural:  
- De Ur a Harã, Gênesis 11.31: morte de seu pai, Gênesis 32.  
- De Harã a Siquém, 12.1-6: aparição divina, v. 7.  
- De Siquém a Betel, 12.8: edifica um altar e faz uma oração.  
- De Betel ao Egito, 12.9-11a: nega que Sara seja sua esposa, v. 
11b-13.  
- Regresso a Betel: faz uma oração, 13.1-4.  
- De Betel a Hebrom: edifica um altar, 13.18.  
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 - De Hebrom a Damasco: persegue os ladrões, resgata Ló e 
recupera seus bens, 14.1-16.  
- Regresso a Hebrom: dá dízimos a Melquisedeque, 14.16-20; a 
promessa de um filho é reiterada, 15.3-5; nasce Ismael, 16.15; o 
pacto é renovado, 17.1-8; recebe novo nome, 17.5; intercessão por 
Sodoma, 18.23-32.  
- De Hebrom a Gerar, 20.1: cumpre-se o pacto, com o nascimento 
de Isaque, v. 1-3.  
- De Gerar a Berseba: faz pacto com Abimeleque, 21.27-34.  
- De Berseba ao monte Moriá: constrói um altar, e Isaque é 
preparado para ser oferecido em sacrifício, 22.1-14.  
- Regresso a Berseba, 22.19.  
- De Berseba a Hebrom: sua morte e sepultamento, 25.8-10. 
Em Gen. 12,1-20 vemos uma ORDEM acompanhada de uma 
PROMESSA!  
Assim, para viver esta Palavra, você precisa aplicar OBEDIÊNCIA 
e FÉ. 
Você tem aplicado OBEDIÊNCIA E FÉ em sua vida? Ore agora e 
peça para o Espírito Santo te mostrar em qual área da sua vida você 
precisa confiar mais em Deus. 
 
 

TERÇA-FEIRA: PRINCÍPIOS DA FÉ DA VIDA DE ABRAÃO 
CRER PELO PODER DA FÉ 

 
Para crer pelo poder da fé, será necessário:  
    1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS: v. 1a.  
“Então o SENHOR disse a Abrão”   
    2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU CONFORTO 
PESSOAL: v. 1b.  
"Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu 
pai,”    
    3. OBEDIÊNCIA EM FÉ MESMO SEM CONHECER TODOS OS 
DETALHES: v. 1c.   
“e vá para a terra que eu lhe mostrarei.”  
    4. VISÃO PARA ENXERGAR O PLANO MAIOR ALÉM DO 
MOMENTO: v. 2.  
"Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o 
seu nome, e você será uma bênção.”   
    5. DEPENDÊNCIA PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA E 
CUIDADO DE DEUS: v. 3.  
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 “Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão 
abençoados".  
    6. LIDERANÇA PARA INFLUENCIAR OUTROS PERTO DE 
VOCÊ: vs. 4 e 5.  
“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi com ele. 
Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Levou sua 
mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam 
acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a 
terra de Canaã e lá chegaram.”    
Você pensa que todo mundo quis ir? Provavelmente a esposa de 
Ló não quis ir. E os servos foram resmungando.  
    7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA: v. 6.  
“Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em 
Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra.”   
Nesta primeira etapa da viagem foram cerca de 800km de sol, 
deserto e perigos.  
Siquém hoje é a cidade de Nabulus na Cisjordânia 
    8. GRATIDÃO PELOS PRESENTES RECEBIDOS DURANTE A 

JORNADA: vs. 7-8.  

“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: "À sua descendência darei 
esta terra". Abrão construiu ali um altar dedicado ao SENHOR, que 
lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste 
de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a 
leste. Construiu ali um altar dedicado ao SENHOR e invocou o 
nome do SENHOR.”  
Pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais de que está 
contigo. Ele dá presença, mimos, para nos ajudar a prosseguir e 
jamais desistir.  
    • Local de sepultamento de Débora (Gênesis 35.8).  
    • Está a 19 Km ao norte de Jerusalém. Hoje Betel é atual Beth-
Aven, Cisjordânia 
QUEM NÃO PÁRA, PARA RECONHECER E AGRADECER, NÃO 
CHEGA BEM AO SEU DESTINO.  
Sua atitude durante o processo será fundamental para definir 
COMO você vai terminar sua jornada. 
9. PACIÊNCIA PARA ESPERAR UMA NOVA DIREÇÃO DO 
SENHOR: vs. 9-10.  
“Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve 
fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum 
tempo, pois a fome era rigorosa.”  
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 Egito? Fazer o que no Egito?   
“Senhor, mas eu tenho necessidades e desejos! Afinal estou com 
fome e existe escassez em Canaã.”   
Nosso problema é este! Gerenciar a fome em meio a escassez?  
E para não cairmos mais nesta velha cilada de satanás, Jesus disse 
para ele em Mateus 4.3-4:  
“O tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o Filho de Deus, 
manda que estas pedras se transformem em pães". Jesus 
respondeu: "Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda PALAVRA que procede da boca de Deus.”  
CUIDADO COM CAMINHOS SEM JESUS!  
    10.  RECUSAR OFERTAS QUE SÃO FRUTO DO PECADO: 
vs. 15 a 16.  
“Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, 
e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa 
dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos 
e servas e camelos.”   
Quem veio junto? Hagar?  
A escrava egípcia, que foi novamente a transformação de pedra 
em pão por Sarai!  
E veja o que o Anjo do Senhor profetizou, como viveriam os filhos 
de Ismael (Árabes atuais):  
“Ele será como jumento selvagem; sua mão será contra todos, e a 
mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos 

os seus irmãos". Gênesis 16.12 
Já está provado por exames de DNA que Árabes e Judeus são 
“irmãos por parte de pai”. O texto termina este ciclo falando no verso 
20 que Abrão salvou sua vida, saiu rico do Egito, mas com sua 
mulher possuída pelo Faraó e cheio de presentes Egípcios (ou 
também podemos dizer de gregos).   
“A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o 
necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e com tudo o 
que possuía.”  
CASO SUA PROSPERIDADE NÃO TENHA VINDO 
LICITAMENTE DE DEUS, ELA CUSTARÁ MUITO CARO PARA 
VOCÊ E SUA CASA! 
Mesmo sendo o grande pai da fé para o Judaísmo, Islamismo e 
Cristianismo, o local onde Abrão escolheu para viver seus últimos 
dias foi a cidade de Hebrom:  
• Lugar onde nasceu Ismael. Local da sepultura da família (Gênesis 
23; 25.9; 49.29-31).  
• Ficava a uns 30 Km ao Sul de Jerusalém.  



 02/08 a 06/08 

 • Atual El-Khalil (O amigo), Cisjordânia. 
• É o local mais tenso em toda região, mais que Jerusalém 
atualmente.  
Fora da vontade de Deus não vivemos em paz, e também se assim 

morrermos, não deixamos um legado de paz para os nossos que 

ficam. Logo depois da morte de Abraão, os problemas começaram. 

 

DECIDA E REPITA EM VOZ ALTA: EU VOU CRER PELO PODER 

DA FÉ. OBEDECER PELO PODER DA FÉ E DESCANSAR O 

MEU CORAÇÃO NO SENHOR PELO PODER DA FÉ. 

 

 

QUARTA-FEIRA: PRINCÍPIOS DA FÉ DA VIDA DE ABRAÃO.  
CRER PELO PODER DA FÉ 

 
 A realidade de todo mundo, ainda hoje, é influenciada por esta 
história, e veja que logo depois da morte de Abraão, os problemas 
começaram:  
Gênesis 25.5-18.  

“Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Mas para os filhos de 
suas concubinas deu presentes; e, ainda em vida, enviou-os para 
longe de Isaque, para a terra do oriente. Abraão viveu cento e 
setenta e cinco anos. Morreu em boa velhice, em idade bem 
avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque 
e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no 
campo de Efrom, filho de Zoar, o hitita, campo que Abraão 
comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram 
sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho 
Isaque.” Vs. 5-11.  
“Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que 
Hagar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos 
filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento... Ismael viveu 
cento e trinta e sete anos. Morreu e foi reunido aos seus 
antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que 
vai de Havilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de 
quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus 
irmãos.” Vs. 12-18  

“Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o 
homem semear, isso também colherá.” Gálatas 6.7. 

Só existe uma coisa que pode mudar a realidade depois do 
pecado: ARREPENDIMENTO 
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 “Assim respondeu o SENHOR: "Se você se arrepender, eu o 
restaurarei para que possa me servir;” Jeremias 15.19 
    • SEU GRANDE ERRO: Controlar o problema.  
Seu plano: Gênesis 16.3-4 - O plano de Sara para “ajudar” ao Todo-
Poderoso:  
“Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, 
vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe 
entregou sua serva egípcia Hagar. Ele possuiu Hagar, e ela 
engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo 
para a sua senhora.” 
    • SEU GRANDE ACERTO: O pacto com Deus -17.1-6. 
v.1 “Quando Abrão estava com noventa e nove anos de idade o 
SENHOR lhe apareceu e disse: "Eu sou o Deus todo-poderoso; 
ande segundo a minha vontade e seja íntegro.”  
v.2. “Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei 
muitíssimo a sua descendência” 
- Reação de Abraão: v. 3 - “Abrão prostrou-se, rosto em terra” 
De Abraão, aprendemos que em um momento de fraqueza até 
mesmo um grande e bom homem pode mentir.  
Abraão foi um dos maiores homens que já viveu, grande, generoso 
e cheio de fé, e ainda assim temos dois relatos dele mentindo 
(Faraó - Gênesis 12; Abimeleque - Gênesis 20).  
A Bíblia pinta os retratos de seus personagens e todos os seus 
defeitos. 
Mesmo os fiéis tropeçam. Romanos 3.23-24. 
“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo 
justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que 
há em Cristo Jesus.”   
Abraão tropeçou, mas foi perdoado... ele era o amigo de Deus. 
Isto deve ser de grande encorajamento para nós. 
Ser cristão não significa que somos perfeitos- apenas perdoados e 
amamos a Deus, por meio do seu filho. Precisamos imitar e ganhar 
o encorajamento de Abraão. Tudo que Deus promete a você se 
cumprirá! Portanto, descansar e confiar nas promessas de Deus 
nos capacita a obedecê-Lo mesmo nas situações mais adversas. A 
caminhada com Deus passa por momentos difíceis, mas o Senhor 
nunca deixa de cuidar de nós quando atravessamos um deserto! 
Acredite nas promessas de Deus. Não deixe sua confiança 
depender do que seu raciocínio lhe diz. Não importa quais são suas 
limitações, naturalmente falando, Deus pode realizar uma salvação 
completa e perfeita em você! Ele não pergunta se somos capazes, 
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 Ele só pergunta se estamos dispostos. Se a resposta é sim, não há 
limite para o que podemos realizar através da fé em Deus. 
 

QUINTA-FEIRA: PRINCÍPIOS DA FÉ DA VIDA DE ISAAC 
SUPERAR PELO PODER DA FÉ 

 
Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu 
filho.  
E Sara disse: “Deus me encheu de riso, e todos os que souberem 
disso rirão comigo”” Gênesis 21.5-6  
Significado do nome Isaque: “risos”.   
Isaque traz a mensagem de que a promessa se cumpriu, que não 
há nada impossível para Deus. Deus recompensa os que o buscam, 
que creem nele e decidem pela obediência, como está em Hebreus 
11:6.   
Que esta mensagem hoje represente um tempo de superação e 
cumprimento das promessas de Deus para sua vida.   
FORÇAS CONTRÁRIAS QUE ISAQUE ENFRENTOU:   
A) TEMPOS DIFÍCEIS  
1Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de 
Abraão. Gênesis 26:1  
Uma questão externa, que não temos controle. Isso acontece com 
todos: tempestades, acidentes, crises políticas e econômicas.   
B) OPOSIÇÕES DIVERSAS  
14Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o 
invejavam. 15Estes taparam todos os poços que os servos de 
Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os 
de terra. Gênesis 26:14  
20Mas os pastores de gerar discutiram com os pastores de Isaque, 
dizendo: “A água é nossa!” Por isso Isaque deu ao poço o nome de 
Eseque, porque discutiram por causa dele. Gênesis 26:20  
Se amarmos profundamente o nosso Senhor, a obediência não nos 
custará nada – na verdade será um prazer. Todavia, na opinião de 
todos os demais que não o amam, representará um custo alto. Se 
obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de 
outras pessoas serão frustrados. – Oswald Chambers (Tudo para 
Ele).   
C) FAMÍLIA DIVIDIDA  
28Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças; 
Rebeca preferia Jacó. Gênesis 25:28  
D) FRAQUEZAS PESSOAIS  
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 Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, 
ele disse: “Ela é minha irmã”. Teve medo de dizer que era sua 
mulher, pois pensou: “Os homens deste lugar podem matar-me por 
causa de Rebeca, por ser ela tão bonita”. – Gênesis 26:7 
As nossas heranças espirituais familiares nunca podem ser 
desprezadas. Temos em Cristo poder para romper com todo o 
plano das trevas contra nós, mas precisamos ser diligentes quanto 
a isso, nos posicionar, e redobrar a atenção quando há casos na 
família.   
Cuidado: não tente ser melhor que seus pais por raiva, ódio ou 
orgulho. Não funciona! (Exemplo: Absalão).  A rebeldia não produz 
novas histórias, humildade e arrependimento sim!  
E) DECEPÇÃO   

34Tinha Esaú quarenta anos de idade quando escolheu por mulher 
a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também a Basemate, filha de 
Elom, o hitita. 35Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. 
Gênesis 26:34  
Que decepção!   
Eu não sei o que você precisa superar hoje, mas o nosso Deus é 
um Deus de superação. É tempo de lançar sua fé Nele e crer que 
Ele cumprirá todo o seu propósito em sua vida!  Uma dor superada 
em Jesus sempre será um espetáculo de Deus para o mundo.  
PARA SUPERAR OS DESAFIOS DA SUA VIDA EM FÉ, VOCÊ 
PRECISA:  
 1) RECEBER O PRESENTE DA PATERNIDADE ESPIRITUAL  
2Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável 
por tudo quanto tinha: “Ponha a mão debaixo da minha coxa 3e jure 
pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará 
mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos 
quais estou vivendo, 4mas irá à minha terra e buscará entre os 
meus parentes uma mulher para meu filho Isaque”. – Gênesis 24:2-
4  
O maior capítulo de Gênesis, 25, é todo sobre a encontrar uma 
esposa para Isaque, como zelo pelo cumprimento da promessa, e 
pela felicidade do filho. Isso revela o cuidado de Deus pelo 
cumprimento das promessas dele em sua vida. Isaque recebeu 
esse presente, confiou completamente na visão e direção de seu 
pai e desfrutou dos frutos dela.   
63Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu 
que se aproximavam camelos. 67Isaque levou Rebeca para a tenda 
de sua mãe, Sara; fez dela sua mulher, e a amou; assim Isaque foi 
consolado após a morte de sua mãe. – Gênesis 24:63-64  
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 2) SEGUIR A VOZ DE DEUS DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS  
Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o 
abençoarei. Assim Isaque ficou em Gerar. Gênesis 26:3,6  
O que te garante êxito, é a voz de Deus. Ninguém te sustenta em 
tempos de dificuldades Deus te faz.   
3) SER DESAPEGADO E FLEXÍVEL PARA AS MUDANÇAS 
NECESSÁRIAS   
Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali 
se estabeleceu. Gênesis 26:17  
4) LUTAR PELAS OPORTUNIDADES QUE DEUS JÁ TE DEU  
Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os 
quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes 
os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. – Gênesis 26:28  
Se a oportunidade não bater à sua porta, vá bater na porta dela. 
Não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. 
Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio 
d’água. Gênesis 26:19  
Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por 
causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: “Agora 
o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra”. - Gênesis 
26:22  
Isaque dependia da água do poço que cavava, da chuva que regava 
a terra. Isso traz uma lição de fé:   
Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos 
cavar poços.   
Espere pela chuva, mas cave poços.   
. . . E quem tem sede, venha; e quem quiser, receba de graça a 
água da vida" - Apocalipse 22:17  
Cavar poços é como se encontrar com Deus aonde sabemos que 
podemos encontra-lo!  
5)  RECEBER SUA PRINCIPAL FORÇA NO SEU 
RELACIONAMENTO COM DEUS   
Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu 
e disse: “Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou 
com você; eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes 
por amor ao meu servo Abraão”. Gênesis 26:23-24  
Relacionamento é feito de encontros, de tempo juntos, de 
disponibilidade, de intencionalidade. Isaque teve encontros com 
Deus como estes, porque valorizou esses princípios.   
6) FAZER TODO O ESFORÇO PELA PAZ   
28Eles responderam: “Vimos claramente que o Senhor está 
contigo; por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós. 
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 Queremos firmar um acordo contigo: (...) 30Então Isaque ofereceu-
lhes um banquete, e eles comeram e beberam. 31Na manhã 
seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e 
partiram em paz. Gênesis 26:28,30-31  
Mais paz na família, dentro de você, no trabalho, no trânsito, nas 
redes sociais, nos grupos de WhatsApp, na sociedade...   
7) CONSTRUIR UM FUTURO DE BENÇÃOS E PROSPERIDADE   
Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles.  
Hebreus 11:20  
Mesmo em uma situação de conflito, de engano e de decepção, a 
benção de Isaque foi a favor dos planos de Deus e sua vontade e 
gerou um futuro de bênçãos e prosperidade.   
CONCLUSÃO  
A Palavra de Deus sustentou a fé de Isaque durante suas 
provações. A fé de Isaque foi fortalecida e seu caráter foi moldado 
em tempos difíceis.  
Nunca desperdice suas oportunidades de se tornar alguém melhor 
em tempos de adversidades.  Você tem agora o seu momento de 
fazer escolhas para o seu futuro, de decidir como você vai avançar 
contra os desafios da sua vida:   
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois 
aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23  
É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.  
2 Samuel 22:33  
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá – 
Salmo 37:5 
 
 

SEXTA-FEIRA: PRINCÍPIOS DA FÉ DA VIDA DE JACÓ 

PODER DA FÉ PARA MUDAR 
 

Estamos aprendendo com pessoas de destaque na Bíblia o quão é 
importante exercer fé em Deus para receber suas orientações, 
ajustes, desafios, conquistas e muito crescimento. Hoje, falaremos 
sobre Jacó é como a sua fé em Deus foi capaz de mudá-lo 
completamente. 
A cronologia na vida de Jacó: 
- O primeiro período lida com seu nascimento e vida com seus 
pais, Isaque e Rebeca, em Canaã. 
- O segundo período da vida de Jacó diz respeito à sua residência 
com Labão na Síria. 
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 - O terceiro período da vida de Jacó gira em torno de sua própria 
família em Canaã. 
- O quarto período da vida de Jacó tem a ver com a sua migração 
para o Egito e sua morte lá. 
Os erros de Jacó: 
a) Jacó como uma vítima da parcialidade de sua mãe; 
b) Jacó mentiu quando afirmou ser Esaú; 
c) Jacó mentiu quando declarou que ele tinha feito como seu pai 
solicitou; 
d) Ele enganou Isaque, dizendo que o Senhor tinha trazido a caça 
a ele rapidamente; 
e) Usou a roupa de Esaú e colocando peles em suas mãos e 
pescoço. 
Se Jacó mudou, todos podem mudar. 
Quando você acredita que Deus tem poder para te mudar, 
capacitado por Ele você... 
1. Vence suas limitações 
“Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia 
percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e 
vivia nas tendas.” Gênesis 25.27 NVI 
“Esaú saiu perito caçador, homem do campo; Jacó, porém, homem 
pacato (calmo), habitava em tendas.” (versão ARA) 
A própria personalidade de Jacó não era favorável ao nível que 
Jacó estava destinado, ele era um homem “pacato”, mas ele 
conseguiu. Inclusive saiu do emaranhado de uma família 
disfuncional que repetia erros históricos que envolvia disputas, 
mentiras e desobediência. 
Ele decidiu cooperar com Deus no processo e conquistou; respeito, 
perdão do seu irmão, a admiração da família e cumpriu a sua 
missão se tornando nada mais nada menos que o progenitor direto 
da Nação de Israel (Seus filhos se transformaram nas 12 tribos de 
Israel) 
E você? Quais são as limitações que impedem suas mudanças? 
Seu contexto familiar? Suas feridas emocionais? Seu histórico 
financeiro? Seus fracassos? O vazio da alma? Esse é sim um 
tempo para mudanças, e se Jacó mudou, todos podem mudar! 
 
2. Treina seu coração para obediência 
“...Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: 
"Não se case com mulher cananéia. Vá a Padã-Arã, à casa de 
Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, 
irmão de sua mãe. [...]Jacó partiu de Berseba e foi para Harã.” 



 02/08 a 06/08 

 Gênesis 28.1-2 e 10 
Jacó podia ser tudo, mas tinha algo positivo – no geral ele optava 
por obedecer, mesmo que se desse mal. Com o tempo ele foi 
refinado e passou a ser um homem com um grande coração. 
A obediência há uma orientação legítima nunca será ruim. 
Obedecer protege e nos lança para oportunidades extraordinárias! 
Obedecer é uma chave que abre portas! Toda mudança real será 
precedida pela obediência. Você quer seguir sua jornada em 
obediência a Deus? 
 
3. Recebe com intensidade a manifestação divina 
“...Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e 
deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na 
terra; o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e 
desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse...” 
Gênesis 28.11-13 
Jacó teve ao longo dos anos muitas experiências sobrenaturais 
com Deus. Isto mexeu com ele radicalmente. Sabe, a fome e a sede 
por Deus não nos mudam por si só, mas nos leva para os momentos 
decisivos de transformação pessoal. 
Quer ser transformado? Deseje e seja tocado pelos céus! 
 
4. Assume compromissos transformadores 
“...Então Jacó fez um voto...: "Se Deus estiver comigo, cuidar de 

mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e 
roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, 

então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei 
como coluna servirá de santuário de Deus; e de tudo o que me 

deres certamente te darei o dízimo.” Gênesis 28.19-22 
O que é um voto espiritual? Oferta votiva, promessa voluntária ou 
a entrega de algo. 
Um grande homem assume compromissos grandes enquanto 
ainda é “pequeno” 
 
5. Persiste na busca pela saúde afetiva 
“...Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram 

poucos dias, pelo tanto que a amava.” Gênesis 29.20 
Percebeu o verbo? Jacó trabalhou! Até a Bíblia nos adverte que 
para um grande romance acontecer e se sustentar é preciso muito 
“trabalho”. 
Jacó foi incansável na busca pelo matrimônio com Raquel e durante 
sua saga demonstrou muito amor por ela. 



 02/08 a 06/08 

 Um aviso para os solteiros e para os casados – O sucesso afetivo 
nunca será um golpe de sorte, acaso ou natural. A vida afetiva só 
funciona com intencionalidade. 
Você tem sido bem-sucedido na sua vida afetiva? Você tem 
buscado as orientações divinas sobre isto? 
O nosso Deus é o Deus da família, veja que texto importante. 

“Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga 
sobre as nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele! Pai 

para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa 
habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a 

prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida.” Salmos 
68.4-6 

Seu relacionamento afetivo pode ser muito melhor, mas para isto 
você precisará ser uma pessoa melhor. 
 
6. Desenvolve amizade com Deus 

“...E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar 
com ele até o amanhecer. Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois 
disse: "Vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada".” 

Gênesis 32.24,30 
Sua amizade com Deus é real? 
Sua amizade com Deus tem aumentado? 
Toda amizade influencia! 
“..., mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore 
a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, 

o recompensará.” Mateus 6.6 
 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 

buscam.” Hebreus 11.6 
 

Que o que faz te mover diariamente seja a influência do Espírito 
Santo de Deus. Priorize a sua amizade com Deus e seja mais 
parecido com Ele a cada dia. 
 
7. Resolve as pendências do passado 

“Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, 

curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de 

Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou. E eles choraram.” 

Gênesis 33.3,4 
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 O diabo é a maior oposição do perdão porque o ambiente do perdão 

atrai os céus que promovem resultados surpreendentes. 

Quais são os terrores do seu passado? Coloque tudo aos pés da 

Cruz! Não permita mais que os erros e feridas do passado, as 

acusações do diabo e pessoas destruam você. RESOLVA! 

 

8. Vive seu verdadeiro destino 

“O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome? " "Jacó", 
respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais 

Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens 
e venceu". [...] E o abençoou ali.” Gênesis 32.27-29 

· Ya`aqob (hebraico) Jacó = "aquele que segura o calcanhar" ou 

"suplantador". Filho de Isaque, neto de Abraão, e pai dos doze 

patriarcas das tribos de Israel (Dicionário Strong) 

· Yisra'el (hebraico) Israel = "Deus prevalece", o segundo nome 
dado a Jacó por Deus depois de sua luta com o anjo em Peniel. O 
nome dos descendentes e a nação dos descendentes de Jacó. O 
nome da nação até a morte de Salomão e a divisão. O nome usado 
e dado ao reino do norte que consistia das 10 tribos sob Jeroboão; 
o reino do sul era conhecido como Judá. O nome da nação depois 
do retorno do exílio (Dicionário Strong). 
Para alguns especialistas bíblicos Israel também significa 
“príncipe”. 
Veja que mudança de destino. 
Jacó... 
De enganador para príncipe. 
De indivíduo para uma nação. 
De um homem sem destino para influenciador de destinos de 
homens. 
De pacato para líder. 
De segundo para primeiro. 
De pobre para rico. 
De culpado para perdoado. 
De medroso para corajoso. 
E você? Aplique sua fé em Deus por meio de Jesus Cristo (sua obra 
completa e suficiente) e entre na dimensão do seu verdadeiro 
destino. Não se contente com nada menos que o Céu! 
 
9. Promove um padrão elevado para a sua descendência 

“...E, enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe 
disse: "Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino". Já ao 
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 ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o 
nome de Benoni (filho do meu sofrimento). Mas o pai deu-lhe o 

nome de Benjamim (filho da minha mão direita).” 
Gênesis 35.17,18 

Jacó não aguentava mais filhos com nomes com significados ruins 
que fazia alusão a rixas, dores, rejeição e escassez. Quando 
Benjamim nasce ele decide que ele teria um destino nobre. Sua 
transformação terá potencial de mudar inúmeras pessoas. Quando 
alguém muda ele recebe condições para instalar novos e melhores 
padrões. O seu “teto’ será o piso inicial das pessoas da sua vida! 
10. Libera o potencial das pessoas ao seu redor 
“Então Jacó chamou seus filhos e disse: "Ajuntem-se a meu lado 
para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. 
"Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó; ouçam o que diz seu pai 

Israel.” Gênesis 49.1,2 
 

“Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de 
José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão.” 

Hebreus 11.21 
 

Você quer amadurecer ao ponto de lançar as pessoas para os 
verdadeiros destinos delas? Você quer liberar o melhor das 
pessoas? Jacó chegou neste nível! Deus sempre faz mais que 
podemos imaginar. 
Você quer ser transformado? Creia em Deus, coopere com Ele no 
processo, não desista jamais e siga rumo a sua melhor versão. 
Troque o nome de Jacó ao ler este texto e receba esta 
promessa... 
...Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o 
fiz, você é meu servo; ó Israel, eu não o esquecerei. Como se 
fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas; como se fossem 
a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o 
resgatei. “Isaías 44.21-22. 


