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Uma Mulher Para Isaque

Génesis 24; Patriarcas e Profetas, págs. 171-176.

J

á alguma vez tiveste que fazer uma grande
caminhada? Que preparativos tiveste que fazer?
O que é que levaste contigo? Quando Abraão
enviou o seu servo para uma longa viagem,
o servo precisou de dez camelos para levar
tudo o que ele precisava.

E

liezer acordou sobressaltado. Ainda estava
escuro, mas era hora de partir. Ele tinha um
trabalho importante a fazer.
Abraão entrou na sua tenda, sorriu para
o seu servo fiel e disse:
– O meu Senhor
enviará o Seu anjo
contigo para que sejas
bem sucedido na tua
missão, meu amigo.
Deus ajudar-te-á a
encontrar uma jovem
a quem Ele escolheu
para ser a noiva de
Isaque. Ela deverá ser
uma mulher da minha
terra – dos meus familiares. Não podemos
deixar que Isaque se
case com uma das
mulheres pagãs
daqui, de Canaã.
Eliezer reflectia
constantemente sobre
a sua importante missão, durante a viagem. Abraão tinha a
certeza de que o anjo
do Senhor viajaria à
frente do seu servo.
Eliezer encontraria
muitas pessoas estranhas.
Como saber qual
era a rapariga certa?
Como seria a mulher
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que o Senhor tinha escolhido?
Eliezer, finalmente, chegou à cidade de Naor.
Ali moravam os parentes de Abraão. Era já o fim
da tarde. Ele estava cansado da viagem,
e com sede. Os seus camelos também
estavam com sede.
De repente, Eliezer teve uma ideia! Levantou
a cabeça em direcção ao Céu e orou: “Ó Jeová,
Tu que és o Deus do meu patrão Abraão, mostra
agora a Tua bondade para com ele, ajudando-me
a alcançar o objectivo para o qual aqui venho.
Portanto, como vês, Senhor, eu estou aqui ao pé

Mensagem

Deus deseja que todos se
unam à Sua família.

desta fonte, enquanto as raparigas da localidade
vêm buscar água. E o pedido que Te faço é que
quando pedir a uma delas que me dê de beber,
se ela disser, ‘Sim, com certeza; e posso até tirar
também água para os teus camelos!’ − que seja
essa a que Tu designaste como mulher de Isaque.
Assim ficarei a saber que estás a agir para o bem
de Abraão.”
Antes de Eliezer terminar a sua oração,
apareceu uma jovem. Ela aproximou-se do
poço e encheu o seu cântaro de água.
“Será esta a rapariga?” pensou Eliezer.
Ele correu ao encontro dela.
– Por favor, dá-me um pouco de água para
beber? – pediu ele.
A jovem, Rebeca, rapidamente abaixou o cântaro do ombro. Ela ofereceu-lhe a água. Eliezer
bebeu, matando assim a sede. Depois, ela pronunciou as mesmas palavras da oração de Eliezer:
“Vou também tirar água para os teus camelos,
tanta quanto preci-

Verso Para Decorar:
“O meu Senhor...
enviará o Seu anjo
contigo para que
sejas bem
sucedido na
tua missão.”
Génesis 24:40,
O Livro.

sarem.” Rebeca esvaziou o seu cântaro no bebedouro para que os animais bebessem. Depois,
dirigiu-se para o poço para tirar mais água.
Eliezer sorriu alegremente. Deus tinha
respondido depressa à sua oração!
A jovem era muito simpática!
Quando Rebeca voltou, Eliezer disse-lhe:
– Por favor, diz-me, quem é o teu pai?
Quando ela lhe respondeu, Eliezer ajoelhou-se e adorou a Deus: “Eu Te agradeço, Senhor
Deus do meu patrão Abraão! Porque continuas
a ser bom e exacto no cumprimento das Tuas
promessas para com ele! E a mim, conduziste-me precisamente à família
dos parentes do meu patrão!”
Rebeca voltou para casa e
contou ao seu irmão Labão sobre
aquele servo de Abraão. Labão
foi imediatamente ao poço e convidou Eliezer para ir à sua casa.
Eliezer falou sobre a missão de
que Abraão o tinha encarregado.
Contou sobre a sua oração e de
como Deus lhe respondera tão
rapidamente. Será que Rebeca
atenderia ao pedido de Abraão?
Rebeca ouviu tudo o que
Eliezer disse com muita atenção.
Compreendeu como Deus tinha
conduzido Eliezer até à sua família.
Ela acreditou que Deus estava a
orientar tudo. Assim, concordou
em ir com Eliezer. Ela teria que deixar
a sua família e a sua casa para
se tornar a mulher de Isaque.
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Se possível, passa algum tempo
com outros membros da família
de Deus. Fala sobre a história
da tua lição e como os familiares
de Abraão permaneceram unidos
embora vivessem longe uns dos
outros. Canta: “Em Tuas Mãos”
(HA, nº 480) antes de orar.
Depois, agradece a Deus pelos
outros membros da Sua família.

Lê e comenta Génesis 24:1-10 com os
teus familiares. Porque achas que Abraão
não queria que Isaque se casasse com
alguém do lugar onde viviam? Quantos
camelos Eliezer levou com ele? Porquê?
Desenha um camelo e escreve nele o
teu Verso Para Decorar. Coloca-o onde
possas vê-lo durante todos os dias da
semana. Ensina o verso à tua família.
Descobre cinco factos sobre os camelos e partilha-os com os teus familiares
na hora do culto. Pede a protecção de
Deus para as pessoas que estão a viajar.
Durante o culto de hoje, lê e comenta
Génesis 24:11-27. Descreve as orações de Eliezer. Quais foram os
resultados? Pede aos teus familiares Durante o culto de hoje, lê e comenta
que contem sobre uma ocasião em
Génesis 24:28-40. Que espécie de pessoa
que Deus respondeu às suas oraera Rebeca? Gostarias de ser como Rebeca?
ções. Agradece a Deus por ouvir e
Pesquisa numa enciclopédia como se faz um
responder às tuas orações. Os came- poço e que tipos de poços existem. De onde
los bebem cerca de vinte litros de
vem a água que consomes na tua casa? Qual
água por dia. Eliezer tinha 10 cameé a diferença entre o que hoje temos que
los. Quanta água Rebeca teve que
fazer para obter água e o que as pessoas
tirar do poço para dar de beber aos
no tempo de Rebeca tinham que fazer?
camelos naquele dia? Procura encher
Canta alguns cânticos de louvor, depois,
de água um recipiente de um litro.
agradece a
Consegues imaginar como Rebeca se
Deus pelo
Abraão amava e consentiu quando terminou de dar água
vivificante
fiava em Eliezer. Na veraos camelos?
presente
dade, ele quase adoptou
da água.
Eliezer, mas Deus tinha planeado que fosse Isaque
o herdeiro de Abraão.
Lê e comenta Génesis 24:41-58 com os teus
familiares. O que é que Eliezer deu a Rebeca?
Como achas que a Rebeca se sentiu, ao ter que
deixar a sua família, para ir para um outro
país e ter que se casar com um estranho?
Porque terá ela concordado em fazê-lo? Se
possível, conversa com alguém de outro país.
Pergunta-lhe quantos no país adoram a Deus.
Ora pelas pessoas ao redor do mundo que não
têm condições de adorar a Deus com liberdade.
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Lê a história em Marcos
3:33-35 durante o culto familiar.
Quem pertence à família de Deus?
Segura um espelho para que os membros da tua família possam ver-se
reflectidos. Pede-lhes que digam: “Eu
pertenço à família de Deus.” Juntos,
falem sobre o que isso significa.
Depois, agradeçam a Deus por
poderem pertencer à Sua família.
Os camelos podem viajar durante
cerca de 160 quilómetros por dia
a uma velocidade de 16 km/h. De
quantas horas precisariam eles
para percorrer 160 quilómetros?
E tu?

Lê novamente Génesis 24:10-26
durante o culto familiar. Com
os teus familiares, encenem a
história. Rebeca e Isaque nunca
se tinham visto. Eles moravam
muito longe um do outro. Diz o
nome de alguns parentes que
moram longe. Ora por eles. Faz
um cartão e envia-o a alguém,
dizendo-lhe que te sentes
muito feliz por ele pertencer
à família de Deus.
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