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Com este resumo da história bíblica sobre Isaque e Rebeca vamos ver como é 

importante confiar em Deus para tomar nossas decisões. No nosso modelo de 

aula anterior, aprendemos sobre o Abraão e Isaque; uma lição de 

confiança e fé. Podemos dizer que a sequência da história segue nos 

ensinando sobre essas virtudes que o cristão precisa ter para conduzir e 

fortalecer sua caminhada com Cristo Jesus. Embora este modelo de lição seja 

para EBD Infantil, é importante ressaltar que o resumo e a moral da história de 

Isaque e Rebeca podem alcançar pessoas de todas as idades.  Este modelo é 

um resumo do que podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 24.  

 

Introdução  

Quem aqui já ficou indeciso com alguma coisa, não sabia o que deveria fazer? 

Às vezes, na vida, precisamos tomar uma decisão, mas não sabemos ao certo 

o que fazer. Quando vocês forem jovens e adultos precisarão tomar muitas 

decisões. Algumas fáceis e outras difíceis. Neste ponto você pode citar 

algumas decisões como qual profissão seguir, o que fazer com o dinheiro de 

seu salário, o que comprar no mercado, mais tarde, com quem casar, onde 

vocês vão morar, o que comprar para sua casa, quando ter um filho e até 

mesmo como educar um filho. Em alguns anos, vocês vão precisar tomar 

decisões importantes que podem mudar sua vida de uma forma muito séria. Na 

aula de hoje vamos ver como é importante confiar e escutar a voz de Deus 

para tomarmos a decisão correta.  

 

 

A história  

Há muitos anos, cerca de cinco mil anos, havia um homem chamado Abraão. 

Este homem morava lá no Oriente Médio, em uma região que hoje se chama 

Irã. Mas naquele tempo, ele recebeu uma instrução de Deus para largar sua 

família e mudar de lugar. Ele andou cerca de 700 km até chegar em uma 

região chamada Canaã, onde hoje ficam Israel e Palestina.  
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Professor, se possível, procure em um mapa o que equivale a 700 km. Por exemplo, é 

mais ou menos a distância de São Paulo a Florianópolis, ou de Brasília a Belo 

Horizonte. Procure uma referência de sua cidade, para mostrar que, mesmo de carro, 

é uma viagem bem longa – sete a oito horas de carro.  

 

Abraão morou em Canaã, ali ele teve um filho e colocou o nome de Isaque. Na 

aula passada vimos que Abraão já era bem velho quando Isaque nasceu. Na 

verdade, Abraão já tinha cem anos. Depois que Isaque nasceu ele ficou 

preocupado com o futuro de Isaque. Ele pensava muito sobre com quem 

Isaque poderia se casar.  

 

Na região que ele morava agora, bem longe de seus parentes, as pessoas 

eram cruéis, mentirosos e ninguém acreditava em Deus, como ele. Então ele 

pediu ajuda a Deus para que achasse uma esposa para seu filho Isaque.  

Abraão chamou um servo seu de confiança e lhe pediu uma coisa: Quero que 

vá até a região onde eu morava, cerca de 700 km de distância e veja se 

encontra uma mulher lá para meu filho. Eu já estou quase morrendo e não 

quero que meu filho se case com uma mulher que não tem os mesmo 

costumes que nós e que não acredite em Deus. Se isso acontecer, Isaque 

também vai deixar de ter fé em Deus. Abraão também pediu para não deixar 

Isaque voltar para a região de seus parentes. Se você não achar ninguém, ou 

se a mulher não quiser vir, não tem problema. Só não deixe meu filho voltar 

para aquele lugar.  

 

Assim, o servo viajou dias até chegar em cidade chamada Naor. Lá ele ficou 

perdido. Já pensou se você tivesse que fazer isso? Que responsabilidade. Já 

pensou se ele escolhesse uma mulher errada, que não fosse agradável ou que 

também não acreditasse em Deus? Ia dar o maior problema. Ele nem sabia 

direito que cidade deveria ir, por isso ele orou. Pediu para Deus lhe ajudar.  

Naquela época não tinha água encanada igual hoje. As pessoas pegavam 

água em algum posso ou rio perto da cidade onde moravam. E quem fazia isso 

eram as mulheres. Então, perto dessa cidade de Naor, o servo se aproximou 

de um poço, por que sabia que a qualquer momento as mulheres iriam ir pra lá 

para pegar água. Enquanto esperava, ele começou a orar e pediu a Deus: 

Senhor, se alguma mulher oferecer água para mim e para meus camelos, sei 

que ela é bondosa e ela vai ser a esposa de Isaque. Se ninguém fizer isso, sei 

que não é aqui. Ele ainda estava terminando de orar, quando uma mulher, 

chamada Rebeca, foi até o poço pegar água. Ele ficou observando e pediu 

água para os camelos. Rapidamente, Rebeca pegou água para todos. Ele ficou 

só observando para ver se ela ia mesmo fazer as coisas com 

dedicação. Depois ele perguntou quem eram seus pais. E ela disse quem era, 

então o servo descobriu que era da família de Abraão, ele ficou tão feliz, que 

orou agradecendo a Deus por ter lhe ajudado a encontrar aquela mulher, que 

seria esposa de Isaque. Se Rebeca era filha dos parentes de Abraão isso 

significava que ela também tinha a mesma cultura e seguia a mesma fé de 

Abraão, ou seja, acreditava em um único Deus, o mesmo de Abraão.  



 

Rebeca chamou o homem para ir até sua casa, onde sua família poderia dar 

conforto para ele dormir lá, com seus camelos. Chegando lá, o irmão de 

Rebeca, chamado Labão, convidou o servo para comer, mas o servo disse. 

Primeiro vou explicar porque estou aqui. Então ele explicou que estava ali 

porque era servo de Abraão e foi até aquela cidade para buscar uma esposa 

para Isaque, filho de Abraão. Todos na casa ficaram felizes e ajudaram Rebeca 

a arrumar suas coisas para que ela fosse embora. Todos se despediram, 

oraram todos juntos e Rebeca, junto com algumas servas, foi com o servo de 

Abraão para Canaã.  

 

Chegando lá, Isaque estava no campo, quando, de longe, o servo e todos que 

estavam com eles, incluindo Rebeca viram Isaque. Então, Rebeca perguntou 

quem era aquele rapaz e o servo disse que era Isaque. Rebeca colocou seu 

véu de noiva – naquela época não tinham casamentos como hoje. A mulher 

colocava um véu, se arrumava rapidamente e já se tornava esposa do homem 

– e quando chegou perto de Isaque, o servo lhe explicou que aquela moça era 

sua esposa. Isaque e Rebeca então levou a moça para a tenda de sua mãe, 

Sara, e já começaram a viver juntos. Naquela época não tinha cerimônia de 

casamento ou grandes eventos. Eles decidiram que seriam marido e mulher e 

depois daquela noite, Isaque e Rebeca já começaram a viver juntos  

 

Conclusão  

A bíblia diz que Isaque e Rebeca se amaram muito e que foram muito felizes. 

Tudo isso porque Abraão e seu servo, principalmente, decidiram pedir ajuda a 

Deus para tomarem uma decisão importante.   

 

Em nossa vida, também precisamos tomar decisões importantes o tempo todo. 

Com quem vamos casar, quem vão ser nossos amigos e muitas outras coisas, 

mas o mais importante é que tomemos a decisão de ter Jesus como Senhor de 

nossas vidas, justamente, para que ele possa nos ajudar nas demais decisões.  

 

Oração  

Se você nunca tomou a decisão de ter Jesus como seu salvador, vamos orar 

agora para que ele faça morada em seu coração.  

Se você já tem Jesus como seu salvador, vamos orar para que Deus nos ajude 

a tomar decisões importantes em nossa vida.  


