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Igreja de Deus
Escola Dominical
UMA ESPOSA PARA ISAQUE
Gênesis 23:1 — 25:11
Isaque, o filho prometido de Abraão e Sara, já era um
homem crescido, quase de 40 anos de idade. A sua mãe
Sara, quando era de 127 anos de idade morreu. Abraão
lamentou sua mulher e enterrou-a na caverna de Macpela
em Canaã.
O tempo passou, Isaque ainda lamentando por sua
mãe, e Abraão queria ver seu filho Isaque casado.
Abraão não queria que Isaque se casasse entre "as filhas
dos cananeus." Bem sabia ele que era muito importante
que Isaque se casasse com uma
mulher que acreditava no Deus
verdadeiro.
Abraão enviou o seu servo
muito confiado, Eliézer, o
administrador de sua casa
(Gênesis 15:2). Abraão pediu a
Eliézer para viajar a onde os
parentes de Abraão viveram e
encontra uma esposa para
Isaque.
Eliézer tomou consigo dez
camelos de "todos bem do seu
amo que estavam nas suas mãos"
(para uma oferta a noiva) e foi a
Mesopotâmia. Isto é onde Naor,
o irmão de Abraão, vivia.
Eliézer parou por um poço
fora da cidade e ajoelhou os
camelos para descansar. Já era
noite, o tempo em que as
mulheres daquela cidade vieram ao poço para a água.
(Como é que Eliézer podia saber qual delas seria a
mulher certa para Isaque? Ele precisava da ajuda de
Deus.)
Eliézer pediu a Deus para que lhe desse um sinal mas
de seguinte maneira: a mulher que fosse gentil em dar
água os ambos, isto é, ele e os seus camelos, esta seria a
eleita para Isaque. Antes de ele parar de falar, surgiu
pelo posso uma mulher bonita. Quando Eliézer pediu de
beber, ela deu-lhe de beber. Em seguida por uma resposta
directa a oração de Eliézer ela disse:"Vou buscar água
para ti e para os seus camelos até que todos bebam."
(Imagina que grande trabalho deve ter sido para essa
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jovem, de buscar água para dez camelos.)
Perguntou Eliézer, "És filha de quem mesmo?" E
"Existe um lugar na casa do teu pai para nos acomodar?"
A jovem disse para ele que ela se chamava Rebeca, a
neta de Naor. Ela também disse a Eliezer que havia
espaço suficiente em sua casa para acomodar hóspedes.
Eliézer inclinou a sua cabeça para baixo e agradeceu a
Deus por ter lhe conduzido até onde a família do seu amo
se encontrava.
A Rebeca apressou-se para
casa e contou tudo à sua familia o
que aconteceu no poço acerca da
conversação que tivera com
Eliézer. Labão, irmão da Rebeca,
correu para o poço e convidou
Elíezer para entrar em sua casa. A
comida já tinha sido colocada
diante de Eliéze, porém ele não
quis comer até que dissera a
família da Rebeca da sua comissão
por Abraão.
Também Eliézer contou como
foi que ele pediu a Deus para
mostrar-lhe a mulher destinada
para Isaque e como Deus respondeu
a sua oração. Labão e Betuel
disseram que essa coisa podia vir
"só do Senhor."
Os homens disseram a Eliezer
para levar Rebeca ao regresso para
casa do seu amo, para que essa seja a esposa de Isaque.
E quando Eliézer ouviu estas palavras, de novo adorou a
Deus, "prostrado de cara para terra."
No dia seguinte Eliézer estava se preparando logo de
manha para voltar a casa do seu mestre Abraão, quando
a mãe e irmão da Rebeca pediram que ela fique connosco
pelo menos dez dias. E quando procuraram saber da
opinião da Rebeca acerca da viagem, ela respondeu
"irei."
A Rebeca, a sua aia, e a sua criada partiram com
Eliézer e seus homens que estavam em sua companhia. O
passo em que se aproximavam a campina, na qual Isaque
tinha ido prestar uma oração, Isaque levantou os olhos e
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viu camelos aproximando-se a ele.
E quando Rebeca viu Isaque, ela perguntou quem era
ele. Quando ouviu que era Isaque, ela simplesmente se
cobriu com o véu. Rebeca tornou-se a mulher de Isaque,
e ele a amou. "E Isaque foi consolado após a morte de
sua mãe."
Mais tarde, Abraão também pensou em tomar uma
mulher em casamento está chamava-se Quetura. Ele teve
mais várias crianças, porém Abraão deu a Isaque tudo
que possuía. Depois de ter vivido muito tempo, morreu
Abraão aos seus 175 anos de idade. Os seus filhos,
Isaque e Ismael, enterraram-no ao lado de Sara sua
esposa na caverna de Macpela. Assim foi o fim da vida
de Abraão "amigo de Deus" (Tiago 2:23).
Na bíblia muitos versículos falam ou conta-nos da fé
de Abraão para com Deus. Eliézer confiou em Deus de
lhe escolher a mulher certa para Isaque. A questão que se
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Versículo Para Memorizar:
"Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor
Abraão, que … quanto a mim, o Senhor me conduziu na
jornada até à casa dos parentes do meu senhor."
—Gênesis 24:27
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coloca é a seguinte, onde é que ele aprendeu acerca de
Deus (Eliézer)? Aprendeu de Abraão. Que fé era essa?
Abraão acreditou em Deus e em suas promessas, e as
suas acções demonstraram aquela fé. Você acredita que
também pode ter fé em Deus?
"Assim, os que são da fé são abençoados junto com
Abraão, homem de fé"(Gálatas 3:9). Quando tiveres
qualquer coisa difícil para fazer, lembre-se dessa história
de Eliézer. Ele pediu a Deus para lhe ajudar e Deus
respondeu-lhe maravilhosamente!
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tenham terminado de beber.”
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Complete os espaços em branco usando a caixa de código
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Nós vamos ao poço
todas tardes. Quem
somos nós?

Eu dei a água aos
dez camelos.
Quem sou eu?
__________

_______________
Eu vim achar
uma esposa
para Isaque.
Quem sou eu?
_____________

Eu estava orando no
campo. Quem sou
eu?
__________________
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Rebeca dá a Água aos Camelos
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