
D__U__ 
PR__V__R__

Heróis da fé – Isaque

Lição: Rosani MaRLow – CoMissão de esCoLa doMiniCaL da ieLB | iLustRações: aRtuR sanfeLiCe nunes 

Encarte do Mensageiro Luterano de julho de 2020 

Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Espe-
ro que todos estejam bem, com a proteção 
de Deus sobre sua família e seu lar. No último 
MC, nós conhecemos a promessa de Deus 
para a descendência de Abraão e de Sara, 
lembram? Pois bem! Sabemos que Sara foi 
mãe de Isaque, e que dele seria formada uma 
grande nação. Assim como seu pai, Abraão, 
Isaque teve muita confiança em Deus, e, por 
isso, é citado no livro de Hebreus como um 
herói da fé para sua família e também para 
nós. Vamos relembrar um pouquinho da vida 
e da fé de Isaque?

“Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu 
único filho, a quem você tanto ama, e 
[...] queime o seu filho como sacrifício” 
(Gênesis 22.2) – Nós podemos imaginar a 
alegria e a gratidão que Abraão e Sara sentiam 
pela bênção do nascimento de Isaque, sendo já 
velhinhos. Mas o que será que Abraão sentiu 
quando Deus pôs sua fé à prova pedindo que 

“Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a 
Esaú” (Hebreus 11.20)

ele lhe preparasse um sacrifício, e ainda por 
cima o seu próprio filho, Isaque? 

Sim! Deus deu essa ordem a Abraão, mas 
impediu que o pai machucasse o menino quan-
do se convenceu de que Abraão obedeceria. 
Em lugar de Isaque, Deus providenciou um 
carneirinho para o sacrifício. 

Complete as letras que faltam e des-
cubra qual foi a mensagem de confiança 
em Deus que Abraão nos deixou nesse 
momento (Gênesis 22.8).



“Rebeca não podia ter filhos e, por 
isso, Isaque orou a Deus, o Senhor, em 
favor dela” (Gênesis 25.21) – Já adulto, 
aos 40 anos, Isaque se casou com Rebeca, 
uma linda moça, da família de parentes dis-
tantes. Mas por 20 anos eles não puderam ter 
filhos. Imaginem! Quanta preocupação sentiu 
o casal, pois dependia deles a continuidade da 
descendência de Abraão. Certamente, este foi 

mais um episódio da vida de Isaque em que 
ele deveria confiar firmemente nas promessas 
de Deus. Pois Isaque confiou, e Deus, no seu 
tempo, ouviu sua oração, e Rebeca engravidou 
de meninos gêmeos! Eles se chamariam Esaú 
e Jacó. A Bíblia diz que eles eram diferentes e 
que, desde a barriga da mãe, disputavam para 
ver quem ia nascer primeiro. Pinte e ligue 
os retângulos referentes a cada bebê:

Nasceu segurando o 
calcanhar do irmão

Era o preferido do pai

Nasceu primeiro

Era o preferido da mãe
Era caseiro

Gostava de caçar

Gostava de cozinhar

Era peludo

Esaú

Jacó



“[...] que valor têm para mim esses 
direitos de filho mais velho?” (Gênesis 
25.32) – Os meninos cresceram e continua-
vam disputando a primogenitura, que é o direi-
to que o filho mais velho tem de ser abençoado 
pelo pai e de ser seu sucessor na família. Certa 
vez, quando chegou cansado e com fome em 
casa, Esaú aceitou negociar com Jacó 
e trocou seus direitos de filho mais 
velho por um prato de cozido que 
Jacó havia acabado de preparar. 
Esaú não parecia se importar com 
isso naquele momento. Aliás, Esaú 
não se preocupou também em es-
colher uma esposa entre as moças 
de sua parentela, como era o costume. 
Ele namorava moças de outros povos, 
deixando tristes seus pais. Esaú não podia 

imaginar as consequências desses seus atos! 
Escreva, na sopa do prato abaixo, as le-
trinhas do nome de quem se tor-
nou o primogênito de Isaque, 
depois deste episódio.

“Você é mesmo o meu filho Esaú?” 
(Gênesis 27.24) – Quando ficou bem ve-
lhinho e cego, Isaque chamou seu filho Esaú 
para o abençoar, mas Jacó se passou por 
Esaú para receber a bênção de primogênito, 
sem que seu irmão soubesse. Quando Esaú 
descobriu, ficou furioso e queria matar o 
irmão! Jacó ouviu os conselhos de sua mãe 
para ir morar com seu tio Labão, até que 
seu irmão o perdoasse. Mas, antes de Jacó 
partir, seu pai o chamou e o abençoou no-
vamente, como descendente de Abraão.

“Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe 
e lhe dê muitos descendentes para que de 
você saiam muitas nações” (Gênesis 28.3) – 
Como Jacó ainda não havia escolhido uma 

esposa, seu pai ordenou que ele se casas-
se com uma das filhas de seu tio Labão, e 
abençoou sua descendência a partir dessa 
união. Jacó foi morar com seu tio e lá se 
casou com as irmãs Lia e Raquel, porque 
Labão enganou Jacó no dia do casamento 
com Raquel, dando-lhe por esposa, Lia, a 
filha mais velha. Mas Jacó amava Raquel e 
não desistiu de casar-se com ela, tendo que 
trabalhar durante anos para que seu sogro 
permitisse o segundo casamento. Jacó teve 
12 filhos e 1 filha. Depois de muito tempo, 
Jacó e Esaú se reencontraram e Jacó rece-
beu o perdão do irmão. Pesquise no livro 
de Gênesis, capítulo 49, e complete o 
nome dos 12 filhos de Jacó:

1) Rú__en (v.3)

2) S__meão (v.4)

3) Lev__ (v.4)

4) Ju__á (v.8)

5) Ze__ulom (v.13)

6) Issa__ar (v.14)

7) D__ (v.16)

8) Ga__e (v.19)

9) As__r (v.20)

10) Na__tali (v.21)

11) J__sé (v.22)

12) Benja__im (v.27)       



“Foi pela fé que Isaque prometeu 
bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú” 
(Hebreus 11.20) – Assim pudemos re-
lembrar quantas bênçãos aconteceram nas 
vidas de Isaque e seus filhos Jacó e Esaú. 
Apesar das dificuldades, Deus os fortale-
ceu; apesar dos erros, Deus os perdoou e 
os capacitou para o perdão; apesar do pe-
cado, Deus conduziu o futuro destes ser-
vos conforme a sua santa vontade. Assim 
também deve ser comigo e com você, ami-
guinho! Que nós possamos abençoar, orar, 
ajudar, desejar o bem para as outras pes-
soas! Que tenhamos palavras de bênçãos 
de Deus para o próximo!  Vamos orar e 
escrever de A a Z nomes de familia-
res, amigos e conhecidos, pedindo a 
bênção de Deus sobre eles:

Querido Deus, amado Pai Celeste, 
obrigado porque aprendemos, na 
lição de hoje, que podemos contar 

com o teu perdão e com a tua bênção 
na nossa vida. Aprendemos também 
que podemos abençoar e orar por 

outras pessoas. Por isso, olha 
carinhosamente para cada pessoa 
que lembrei, ao lado, para quem 
peço rica medida da tua graça e 
misericórdia. Em nome de Jesus, 
pedimos e agradecemos. Amém.
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