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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Gênesis 26.1-6;12-15 

 

Houve fome e seca na terra, maior da que houvera nos dias de Abraão. Esaú saiu para caçar e não encontrou nada 

porque era tempo de fome. Junto com a fome vem pobreza, miséria, destruição, guerras, desespero e morte. O 

ambiente era de escassez e luto. Era tempo de crise. Crise sempre existiu e sempre existirá. O segredo é como agir 

diante da crise! Isaque viveu milagres em tempos de crise. Sendo assim, para viver milagres em tempos de crise... 

 

1. Ouça a VOZ de Deus. O povo estava abandonando suas casas e descendo ao Egito. Isaque resolveu ir junto. 

Porém o Senhor lhe disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser; habita nela, e serei contigo e te 

abençoarei. Isaque obedeceu e ficou. – Muitas pessoas perecem na crise por não ouvirem Deus. É mais fácil ouvir as 

pessoas do que a Deus! Então, como ouvir Deus? Aproximando-se dele (Jeremias 29.13; Provérbios 8.17; Jeremias 

33.3, Salmo 119.105,130). O Senhor pode falar nos cultos, nas células, nos estudos bíblicos, contudo é preciso estar 

sensível à doce voz do Espírito Santo (Romanos 8.14). 

 

2. Não pare de SEMEAR (versos 12,13). A primeira coisa na época de crise é parar de semear. Alguns até comem 

a semente temendo o risco de perdê-la. A pior coisa é parar de semear, de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa de 

Deus, de ir à célula. Na hora da crise a fé faz toda diferença. Só semeia quem tem fé! Isaque semeou e no mesmo 

ano colheu cento por um e enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo! Na crise é tempo de semear. 

 

3. PERSEVERE (versos 15-25). Os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaque. Eles plantavam e não 

dava certo, vem um estrangeiro, planta e colhe 100 por um! Os filisteus haviam entulhado os poços abertos nos 

dias de Abraão. Agora Isaque precisou cavar três vezes até conseguir. Isaque não reclamou a Deus pela 

perseguição, mas perseverou porque cria nas promessas. Os que desistem, nunca serão campeões. Isaque 

perseverou e prosperou (Hebreus 10.36). 

 

CONCLUSÃO: Isaque ouviu a Deus, semeou e foi perseverante e no final ainda levantou um altar de adoração ao 

Senhor. Interessante que ele armou sua tenda perto do altar. Isaque prosperou em tempo de crise. Você também 

pode. Creia nisso! 

 

 Para Reflexão: Nesse tempo de crise, quais são as vozes que você tem ouvido? Você acredita que Deus 

pode fazê-lo viver milagres em tempos de crise? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: O segredo para ouvir, semear e perseverar é tornar-se íntimo de Deus. Aproveite este 

tempo para aprofundar seu relacionamento com Ele. 

 Para Indicação: Livro “(DES) Qualificado” (Steven Furtick – Editora Inspire) – Adquira em nossa Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


