
Vencendo em Tempos de Crise 
 

“Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu 
nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos 

filisteus, em Gerar. 2 E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não 
desças ao Egito; habita na terra que eu te disser;3 peregrina 
nesta terra, e serei contigo e te abençoarei; porque a ti, e aos 

que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o 
juramento que fiz a Abraão teu pai;”  

(Gn 26.1-3) 
  
Isaque foi um dos patriarcas hebreus, sobre quem repousavam as 
promessas de Deus. Seu nascimento foi um milagre, foi o início do 
cumprimento das promessas de Deus à seu pai Abraão.  
 
Isso nos ensina que todos os seres humanos passarão por crises 
na vida, inclusive os servos de Deus. 
 
No entanto, nós que confiamos em Deus, precisamos entender que 
tempos de crise são oportunidades de milagres, de crescimento, de 
sair do lugar comum, de sermos levados a novos níveis de 
comunhão com o Senhor. 
 
Um tempo de crise pode se estabelecer através de uma doença, ou 
de uma separação, ainda através de uma demissão, ou da falência 
financeira, ou de um problema familiar. 
 
Isaque enfrentou a seca e a escassez de alimentos, o que o levaria 
à fome e à miséria, quem sabe à morte. No entanto, colocou sua fé 
em Deus e transformou um tempo de crise em tempos de 
prosperidade e abundância. 
 
Podemos aprender com Isaque alguns princípios para aplicarmos 
em nossa vida, em tempos de crise:  
 
1 - Não fique parado(a), lute por sua sobrevivência  
(v.1) Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu 
nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos 
filisteus, em Gerar. 
 
Existe alguma coisa que você sabe fazer. Deus te deu talentos. 
Talvez seja necessário mudar de atividade profissional, ou começar 
um novo empreendimento. 
 
Só não fique parado(a), esperando a situação de agravar.  
  
2 - Não negocie os valores da Palavra de Deus  
(v.2) E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito; 



habita na terra que eu te disser; 
 
Descer ao Egito representa sobreviver sem a bênção de Deus. 
Praticando coisas ilícitas para sobreviver, andando com pessoas 
que não honram a Deus. 
  
3 - Viva com os olhos e o coração nas promessas de Deus  
(v.3-5) peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei; 
porque a ti, e aos que descenderem de ti, darei todas estas 
terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai; 
4 e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e 
lhe darei todas estas terras; e por meio dela serão benditas 
todas as nações da terra;5 porquanto Abraão obedeceu à 
minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os 
meus estatutos e as minhas leis. 
 
Nessa hora temos que desviar nossa atenção das más notícias, das 
tragédias, da corrupção e focar o nosso coração nas promessas 
que Deus tem para seus filhos (2 Reis 17: 8-16). 
 
Deus nos mandará fazer coisas que nós acharemos absurdas (2 
Reis 17: 8-16). 
 
4 - Permaneça exatamente aonde Deus te colocar  
(v.6) Assim habitou Isaque em Gerar. 
 
Quando é Deus quem nos planta em um lugar, numa profissão, 
num ramo de negócios, no ministério, Ele quer cumprir os ciclos da 
vida. Se você sair, sem que Deus te ordene, você perderá o melhor 
que ainda estará por vir. 
 
Seja obediente, aprenda a obedecer o Senhor! 
  
5 - Invista tempo e recursos corajosamente aonde Deus te 
indicar  
(v.12,13) Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 
o cêntuplo; e o Senhor o abençoou.13 E engrandeceu-se o 
homem; e foi-se enriquecendo até que se tornou mui poderoso; 
 
Trabalhe com o coração. Invista a sua vida, os seus talentos, os 
seus recursos. Coloque a mão no arado e não fique olhando para 
trás! 
   
6 - Viva nos mesmos princípios de quem anda com Deus  
(v.18) E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado 
nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam 
entulhado depois da morte de Abraão; e deu-lhes os nomes 
que seu pai lhes dera. 



 
Não tenha vergonha de imitar os homens e mulheres de Deus! O 
Apóstolo Paulo disse sede meus imitadores. 
 
Seja humilde e procure aprender com quem vive nos princípios da 
Palavra. Reconheça suas limitações. 
 
Se você precisa aprender com alguém, carregue a mala dessa 
pessoa. 
 
Seja fiel dizimista e um ofertante liberal e comprometido com o 
Reino. 
  
7 - Invoque o nome de Deus sempre e sobre tudo  
(v.25) Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do 
Senhor; então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram 
um poço. 
 
Não deixe o Senhor Jesus Cristo de fora, absolutamente de nada 
em sua vida. Consagre-se e consagre tudo o que é seu a Ele. 
  
8 - Viva em paz com todos, mesmo com os que lhe consideram 
inimigo  
(v.26-31) Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Aüzate, 
seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército.27 E perguntou-lhes 
Isaque: Por que viestes ter comigo, visto que me odiais, e me 
repelistes de vós?28 Responderam eles: Temos visto 
claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja 
agora juramento entre nós, entre nós e ti; e façamos um pacto 
contigo,29 que não nos farás mal, assim como nós não te 
havemos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir 
em paz. Agora tu és o bendito do Senhor.30 Então Isaque lhes 
deu um banquete, e comeram e beberam.31 E levantaram-se de 
manhã cedo e juraram de parte a parte; depois Isaque os 
despediu, e eles se despediram dele em paz. 
 
Muitas vezes precisaremos recuar, ceder, abrir mão de algo, para 
não iniciarmos uma guerra. É melhor um bom acordo do que uma 
guerra sem tréguas e sem limites. 
 
Além disso, em tempos de crises, devemos aprender a ajudar as 
pessoas e receber ajuda também e no tempo da abundância não 
seremos mesquinhos e egoístas. 
  
Conclusão: 
Nosso propósito com essa pregação é levar você a ter fé no Senhor 
Jesus a quem servimos, pois Ele nos amou e nos tirou das trevas 
quando nem mesmo o conhecíamos. 



Não deixe que tempos de crise lhe tire da presença de Deus. 
Permaneça firme semeando em Cristo que certamente te fará 
colher a cem por um! 


