
          09/11 a 13/11 

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 1 

                                       SEGUNDA-FEIRA – A CONQUISTA PELA OBEDIÊNCIA! 

Nesta semana vamos iniciar uma nova série de meditações: AS GRANDES CONQUISTAS PELA 

FÉ. Serão 4 semanas na qual iremos crescer e aprender com a vida de 8 PERSONAGENS 

BÍBLICOS de fé, e essa semana falaremos sobre a vida de Abraão e Isaque.  

AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ 

“Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de 

promessas, fecharam a boca de leões” Hebreus 11.33 

ABRAÃO: A CONQUISTA PELA OBEDIÊNCIA! 

“Ora, a FÉ é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por 

meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi 

formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível”  

Hebreus 11.1-3 

“E foi assim que, depois de esperar pacientemente,  

Abraão alcançou a promessa” Hebreus 6.15 
 

 INTRODUÇÃO: 

Abraão o pai da fé para Judeus e Cristãos, era um homem rico, temente a Deus, que foi 

justificado por sua fé em Deus, aceitou o desafio de caminhar em fé e obedecer ao chamado de 

Deus.  

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e 

que recompensa aqueles que o buscam” Hebreus 11.6 

Exercer fé é a essência de vida cristã. 

Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósitos se não viver pela fé! 

OBJETIVO: APRENDER A DESENVOLVER UMA FÉ COMO A DE ABRAÃO PARA 

CONQUISTAR TUDO QUE DEUS TEM PARA CADA UM DE NÓS! 

“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia 

como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra 

prometida como se estivesse em terra estranha; viveu em tendas” Hebreus 11.8-9 

Quero chamar sua atenção para a vida de ABRAÃO, o peregrino espiritual!  

ABRAÃO ERA UM AMIGO DE DEUS! 

1. Três vezes ele disse isso nas Escrituras: em 2 Crônicas 20.7, Isaías 41.8, Tiago 2.23 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/11/33+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/6/15+
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2. Para ser um amigo de Deus é preciso fazer a Sua vontade: João 14.15, Eclesiastes 12.13-

14 

 

O plano de Deus era abençoar e redimir o mundo através de um povo escolhido. 
 
Quando Deus disse: "E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas", Ele tinha em mente a 
vinda de Cristo, a semente de Abraão segundo a carne. 
 
Está escrito em Gálatas 3.16: 
 

“Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.  

A Escritura não diz: ‘E aos seus descendentes’, como se falando de muitos, mas: ‘Ao seu 

descendente’, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo” Gálatas 3.16 

Em hebraico seu nome significa “Pai de uma multidão”. Nasceu por volta de 2400 a.C. em Ur 

(Mesopotâmia), sul do Iraque, à beira do Eufrates. Até Harã foram mais de 1.000 km de caminhada. 

Sabemos pouco sobre sua vida, na verdade apenas sua idade, todavia muito sobre sua fé.  

O estudo da vida de Abraão é importante porque ele foi escolhido por Deus para converter-se no 

pai de uma nova nação espiritual. Foram plantadas sementes em seu coração das quais brotaram 

resultados maravilhosos para todos os crentes do futuro. Ele foi um grande líder espiritual que 

Deus usou para mudar a sua vida hoje. 

Sabe o que mais me surpreende, é que este homem nunca viu uma Bíblia, não tinha uma igreja, 

não tinha um credo doutrinário, nunca nem sequer ouviu nenhum dos 10 mandamentos e pouco 

sabia sobre vida após a morte. 

Mas existe um fato que supera tudo isto, ele OUVIU A VOZ DE DEUS. Ele simplesmente ousou 

e decidiu confiar. 

Ele arriscou sua vida, família, finanças, reputação, seu único filho, colocou tudo nas mãos de 

Deus. 

Hoje temos tudo, o mundo se sofisticou a igreja também, mas Deus não, Ele continua simples, 

objetivo e direto. Deus continua desejando de nós os mesmos elementos básicos que desejou de 

Abraão.  

FÉ É FÉ, SEJA NOS DIAS DE ABRAÃO OU NOS DIAS DE HOJE. NÃO EXISTE FÉ ANTIGA 

OU MODERNA. 

Porque nossa fé não é baseada em homens ou na história dos homens, mas na pessoa de Deus 

e Jesus que não mudam jamais!  

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre” Hebreus 13.8 

Vejamos como foi seu chamado:  

Enquanto vivia com o pai em Harã, recebeu uma mensagem do Senhor que o intimava a separar-

se das antigas companhias e ir para outro país. Foi-lhe prometida graça divina, grande 

prosperidade e que se converteria em bênção para todas as famílias da terra.  



          09/11 a 13/11 

 

Abraão obedeceu ao chamado e assim tornou-se o líder dessa inumerável família de crentes que 

têm conhecido a nação cujo arquiteto e construtor é Deus.  

Encerre esse primeiro dia orando ao Senhor. Certamente essa semana será valiosa, e saiba que 

Deus quer usar o exemplo da vida de Abraão pra nos ensinar também. Que estejamos com o 

coração aberto. Amanhã continuamos.  

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 1 

                                                     TERÇA-FEIRA – OBEDIÊNCIA E FÉ! 

Veja o contexto bíblico:  

Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu 

pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. "Farei de você um grande povo, e o abençoarei. 

Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e 

amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão 

abençoados". Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta 

e cinco anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que 

haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá 

chegaram. Gênesis 12:1-5 

 

Com base no texto de Gênesis 12.1-20 (Leia todo o texto para compreensão) vemos uma 

ORDEM acompanhada de uma PROMESSA! 

Assim, para viver esta Palavra, você precisa aplicar OBEDIÊNCIA e FÉ. 

 

Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de: 

1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS: v. 1a 

“Então o SENHOR disse a Abrão”  

2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU CONFORTO PESSOAL: v. 1b 

"Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai”   

3. OBEDIÊNCIA EM FÉ MESMO SEM CONHECER TODOS OS DETALHES: v. 1c 

“e vá para a terra que eu lhe mostrarei” 

 

4. VISÃO PARA ENXERGAR O PLANO MAIOR ALÉM DO MOMENTO: v. 2 

"Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma 

bênção”  
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5. DEPENDÊNCIA PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA E CUIDADO DE DEUS: v. 3 

“Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você 

todos os povos da terra serão abençoados" 

6. TESTEMUNHO PARA INFLUENCIAR OUTROS PERTO DE VOCÊ: vs. 4-5 

“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos 

quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam 

acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá chegaram” 

7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA: v. 6 

“Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os 

cananeus habitavam essa terra” 

 Nesta primeira etapa da viagem foram cerca de 800km de sol, deserto e perigos. 

Siquém hoje é a cidade de Nabulus na Cisjordânia. 

8. GRATIDÃO PELOS PRESENTES RECEBIDOS DURANTE A JORNADA: vs. 7-8 

“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: ‘À sua descendência darei esta terra’. Abrão construiu 

ali um altar dedicado ao SENHOR, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às 

colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu 

ali um altar dedicado ao SENHOR e invocou o nome do SENHOR.” 

Pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais de que está contigo. Ele dá presença, 

mimos, para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir. 

QUEM NÃO PARA PRA RECONHECER E AGRADECER NÃO CHEGA BEM AO SEU 

DESTINO 

Sua atitude durante o processo será fundamental para gerar COMO você vai terminar sua 

jornada. 

Será que não é hora de parar um pouco e ser grato?! Deus tem feito coisas por nós, e as vezes, 

não sabemos agradecer, temos essa dificuldade. Mas saiba que isso não é bom e revela um 

coração muitas vezes adoecidos. Tire um tempo agora e agradeça a Deus por tudo que vem na 

sua mente. Até amanhã!  

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 1 

                                       QUARTA-FEIRA – TODA ESCOLHA TEM CONSEQUÊNCIAS! 

Hoje finalizamos a vida de Abraão. Veja mais alguns fatos sobre a sua vida e caminhada 

que fizeram dele um homem de muita FÉ.  

9. PACIÊNCIA PARA ESPERAR UMA NOVA DIREÇÃO DO SENHOR: vs. 9-10 

“Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão 

desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa.” 



          09/11 a 13/11 

 
Egito? Fazer o que no Egito?  

“Senhor, mas eu tenho necessidades e desejos! Afinal estou com fome e existe escassez em 

Canaã.” 

Nosso problema é este! Gerenciar a fome em meio a escassez? 

E para não cairmos mais nesta velha cilada de satanás, Jesus disse para ele em Mateus 4.3-4: 

“O tentador aproximou-se dele e disse: ‘Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se 

transformem em pães’. Jesus respondeu: ‘Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas 

de toda PALAVRA que procede da boca de Deus’” Mateus 4.3-4 

CUIDADO COM CAMINHOS SEM JESUS! 

10. RECUSAR OFERTAS QUE SÃO FRUTO DO PECADO: vs. 15-16 

“Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu 

palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e 

jumentas, servos e servas, e camelos” 

Quem veio junto? Hagar? 

A escrava egípcia, que foi novamente a transformação de pedra em pão por Sarai! 

E veja o que o Anjo do Senhor profetizou, como viveriam os filhos de Ismael (Árabes atuais): 

“Ele será como jumento selvagem; sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele 

viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos" Gênesis 16.12 

Já está provado por exames de DNA que Árabes e Judeus são “irmãos por parte de pai”. 

O texto termina este ciclo falando no verso 20 que Abrão salvou sua vida, saiu rico do Egito, mas 

com sua mulher possuída pelo Faraó e cheio de presentes Egípcios (ou também podemos dizer 

de gregos).  

“A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, 

com sua mulher e com tudo o que possuía” Gênesis 12.20 

 

CASO SUAS CONQUISTAS NÃO TENHAM VINDO LICITAMENTE DE DEUS, ELA CUSTARÁ 

MUITO CARO PARA VOCÊ E SUA CASA! 

“Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: ‘Não tenha medo, Abrão! Eu sou o 

seu escudo; grande será a sua recompensa!’” Gênesis 15.1 

 

“Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: ‘Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode 

contá-las’. E prosseguiu: ‘Assim será a sua descendência’. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi 

creditado como justiça. Disse-lhe ainda: ‘Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar-

lhe esta terra como herança’” Gênesis 15.5-7 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/15/1-7+
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CONCLUSÃO:  

Respondeu Abraão: 

“‘Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho’. E os dois continuaram a 

caminhar juntos” Gênesis 22.8 

A realidade de todo mundo, ainda hoje, é influenciada por esta história, e veja que logo depois da 

morte de Abraão, os problemas começaram: 

“Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também 

colherá” Gálatas 6.7 

Só existe uma coisa que pode mudar a realidade depois do pecado: ARREPENDIMENTO 

“Assim respondeu o SENHOR: ‘Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me 

servir’” Jeremias 15.19 

 

Não finalize esse dia sem tomar decisões. Pare e reflita em tudo o que aprendeu sobre a vida de 

Abraão. O que mais te chamou atenção? Ore e faça decisões radicas se for o caso.  

Amanhã vamos iniciar o estudo sobre a vida de seu filho: ISAQUE. Não perca!  

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 1 

                                         QUINTA-FEIRA – ADVERSIDADES ACONTECEM 

Já vimos a vida de Abraão: A Conquista pela Obediência, e hoje veremos, ISAQUE: A 

CONQUISTA PELA PERSISTÊNCIA 

AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ 

Princípios de fé da vida de Isaque! 

“Ora, a FÉ é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por 

meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi 

formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível” Hebreus 

11:1-3 

Hoje seremos transformados com os princípios da fé Isaque.  

“Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: ‘Deus me 

encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo’” Gênesis  21:5-6 

 

Significado do nome Isaque: “risos” 

Isaque traz a mensagem de que a promessa se cumpriu, que não há nada impossível para Deus. 

Deus recompensa os que o buscam, que creem nele e decidem pela obediência, como está em 

Hebreus 11:6 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/22/8+
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Que esta meditação de hoje represente um tempo de superação e cumprimento das promessas 

de Deus para sua vida.  

FORÇAS CONTRÁRIAS QUE ISAQUE ENFRENTOU:  

a. TEMPOS DIFÍCEIS: “Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão” 

Gênesis 26:1a 

Uma questão externa, que não temos controle. Isso acontece com todos: tempestades, acidentes, 

crises políticas e econômicas.  

b.  VARIADAS OPOSIÇÕES: “Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o 

invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado 

na sua época, enchendo-os de terra.” Gênesis 26:14-15 

“Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: “A água é nossa!” Por 

isso Isaque deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele” Gênesis 26:20 

c. DIVISÃO EM FAMÍLIA: “Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças;  

Rebeca preferia Jacó” Gênesis 25:28 

d. FRAQUEZAS PESSOAIS: “Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, 

ele disse: ‘Ela é minha irmã’. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: ‘Os homens 

deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita’” Gênesis 26:7 

Cuidado: Não tente ser melhor que seus pais por raiva, ódio ou orgulho. Não funciona!  

A rebeldia não produz novas histórias, humildade e arrependimento sim! 

e. DECEPÇÕES RELACIONAIS: “Tinha Esaú quarenta anos de idade quando escolheu por 

mulher a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também a Basemate, filha de Elom, o hitita. Elas 

amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca” Gênesis 26:34-35 

Que decepção! Eu não sei o que você precisa superar hoje, mas o nosso Deus é um Deus de 

superação. É tempo de lançar sua fé Nele e crer que Ele cumprirá todo o seu propósito em sua 

vida!  

“A vida é um espetáculo imperdível” Augusto Cury 

Será que algo parecido com sua realidade hoje? 

Uma dor superada em Jesus sempre será um espetáculo de Deus para o mundo. 

Agora é com você. Com base no que aprendeu de Isaque, e no que o Senhor já deve ter falado 

ao seu coração, que decisões você precisa fazer hoje? Não deixe para amanhã.  

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 1 

                                           SEXTA-FEIRA – CAVE POÇOS 

 PARA VOCÊ CONQUISTAR PELA PERSISTÊNCIA COMO ISAQUE CONQUISTOU, 

VOCÊ PRECISA: 
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1. RECEBER A CURA DA PATERNIDADE ESPIRITUAL: 
“Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ‘Ponha 

a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não 

buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, 

mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque” 

Gênesis 24:2-4 

O maior capítulo de Gênesis, 25, é todo sobre a encontrar uma esposa para Isaque, como zelo 

pelo cumprimento da promessa, e pela felicidade do filho. Isso revela o cuidado de Deus pelo 

cumprimento das promessas dele em sua vida. Isaque recebeu esse presente, confiou 

completamente na visão e direção de seu pai e desfrutou dos frutos dela.  

“Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. 

Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara; fez dela sua mulher, e a amou; assim 

Isaque foi consolado após a morte de sua mãe.” Gênesis 24:63,67 

2. DISCERNIR A VOZ DE DEUS DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS: 

“Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaque 

ficou em Gerar” Gênesis 26:3,6 

O que te garante êxito é a voz de Deus. Ninguém te sustenta em tempos de dificuldades, Deus te 

sustenta.  

3. DESAPEGAR-SE E SER FLEXÍVEL COM MUDANÇAS:  
“Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu” Gênesis 26:17 

PARA CONQUISTAR VOCÊ PRECISA SER ADAPTÁVEL EM MEIO AOS PROCESSOS DE 

MUDANÇAS. 

4. LUTAR PELAS OPORTUNIDADES DADAS POR DEUS: 
 

“Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam 

depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado” Gênesis 

26:18 

“Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio dʼágua” Gênesis 26:19 

“Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de 

Reobote, dizendo: ‘Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra’” Gênesis 26:22 

Isaque dependia da água do poço que cavava, da chuva que regava a terra. Isso traz uma lição 

de fé:  

Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar poços.  

Espere pela chuva, mas cave poços.  

"...E quem tem sede, venha; e quem quiser, receba de graça a água da vida" Apocalipse 22:17 

Cavar poços é como se encontrar com Deus onde sabemos que podemos encontrá-lo! 
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5. BUSCAR SUA MAIOR FORÇA EM SEU RELACIONAMENTO COM DEUS: 
“Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ‘Eu sou o Deus de 

seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você; eu o abençoarei e multiplicarei os seus 

descendentes por amor ao meu servo Abraão’” Gênesis 26:23-24 

 

Relacionamento é feito de encontros, de tempo juntos, de disponibilidade, de intencionalidade. 

Isaque teve encontros com Deus como estes, porque valorizou esses princípios.  

6. EMPENHAR-SE PELA PAZ: 

“Eles responderam: ‘Vimos claramente que o Senhor está contigo; por isso dissemos: Façamos 

um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo: (...)Então Isaque ofereceu-lhes um 

banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois 

Isaque os despediu e partiram em paz” Gênesis 26:28,30-31 

Mais paz na família, dentro de você, no trabalho, no trânsito, nas redes sociais, nos grupos de 

Whatsapp, na sociedade...  

7. CONSTRUIR UM FUTURO DE PROSPERIDADE E LEGADO DE FÉ:  
“Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles.” Hebreus 11:20 

Mesmo em uma situação de conflito, de engano e de decepção, a benção de Isaque foi a favor 

dos planos de Deus e sua vontade e gerou um futuro de bênçãos e prosperidade.  

CONCLUSÃO 

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel”  

Hebreus 10:23 

“É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.”2 Samuel 22:33 

“Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá” Salmos 37:5 

 

A Palavra de Deus sustentou a fé de Isaque durante suas provações. 

A fé de Isaque foi fortalecida e seu caráter foi moldado em tempos difíceis. 

Nunca desperdice suas oportunidades de se tornar alguém melhor em tempos de adversidades.  

Você tem agora o seu momento de fazer escolhas para o seu futuro, de decidir como você vai 

avançar contra os desafios da sua vida. 

Semana que vem continuaremos com mais dois personagens que tiveram grandes conquistas 

pela fé. Te espero lá.  

 

 

 


