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ESPOSA PARA ISAQUE

Você já fez uma longa 
viagem? O que você 
levou para a viagem? 
O que providenciou 
de alimento? Quando 
Abraão enviou seu 
servo em uma longa 
viagem, o servo 
precisou de dez 
camelos para levar 
tudo de que precisava.

E liézer acordou sobressal-
tado. Ainda estava escuro. 
Era, porém, hora de partir. 
Ele tinha um trabalho im-

portante a fazer.
Abraão apareceu em meio à 

escuridão. Ele sorriu para seu fi el 
servo e disse:

– O Senhor enviará Seu anjo 
adiante de você, meu amigo. Deus 
atentará para isto e o ajudará a en-
contrar a moça que Ele escolheu 
para ser a noiva de Isaque. Ela 

5 de setembro

10
VERSO PARA 

DECORAR

O Senhor 
[...] enviará Seu 
anjo com você e 
coroará de êxito 
a sua missão.   
Gênesis 24:40.

MENSAGEM

Deus deseja que 
todos se unam à 

Sua família.
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precisa ser uma mulher de minha ter-
ra – de meus parentes. Não podemos 
deixar Isaque se casar com uma das 
mulheres pagãs daqui. Ele não deve se  
casar com moça de Canaã.

Eliézer refl etia sobre sua missão ao 
viajar cansativamente dia após dia. 
Abraão tinha certeza de que o anjo 
do Senhor viajaria adiante de seu ser-
vo. Eliézer encontraria muitas pessoas 
estranhas. Como saber quem seria a 
moça certa? Qual a mulher que o Se-
nhor havia escolhido?

Eliézer, fi nalmente, chegou à cida-
de de Naor. Ali moravam os paren-
tes de Abraão. Já era quase o fi m da 
tarde. Ele estava cansado da viagem, 
e com sede. Seus camelos também es-
tavam com sede.

De repente, Eliézer teve uma ideia! 
Levantou a cabeça em direção ao Céu 
e orou: “Senhor, Deus de meu se-
nhor Abraão, concede-me êxito, hoje. 
Cumpre a Tua promessa feita a meu 
senhor. Estou aqui junto ao poço da 
cidade. As jovens da cidade logo virão 
para buscar água. Eu direi a uma de-
las: ‘Por favor, incline o seu cântaro e 
dê-me de beber.’ Se ela disser: ‘Beba. 
Também darei água para os seus ca-
melos’, seja essa a que escolheste para 
Teu servo Isaque.”

Antes de Eliézer terminar sua ora-
ção, apareceu uma jovem. Ela se apro-
ximou do poço e encheu seu cântaro 
de água. “Será esta a moça?” pensou 
Eliézer. Ele correu ao encontro dela.

– Por favor, dê-me um pouco de 
água para beber? – pediu ele.

A jovem, Rebeca, rapidamen-
te abaixou o cântaro do ombro. Ela 
lhe ofereceu a água. Eliézer a bebeu, 
matando assim a sede. Então, ela 
pronunciou as próprias palavras da 
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oração de Eliézer: “Também tirarei 
água para os seus camelos!” Rebeca 
esvaziou seu cântaro no bebedouro 
para que os animais bebessem. De-
pois, apressou-se para o poço para ti-
rar mais água.

Eliézer sorriu alegremente. Como 
Deus tinha respondido depressa à sua 
oração! A moça era muito amável e 
bondosa!

Quando Rebeca retornou, Eliézer 
lhe disse:

– Por favor, diga-me, quem é seu 
pai?

Quando ela lhe respondeu, Eliézer 
se ajoelhou e adorou a Deus: “Ben-
dito seja o Senhor, o Deus de meu 
senhor Abraão. Ele cumpriu fielmen-
te Sua promessa feita a meu senhor.  
O Senhor me conduziu diretamente 
aos parentes de meu senhor!”

Rebeca voltou ao lar e contou a 
seu irmão Labão sobre o servo de 
Abraão. Labão foi imediatamente 
ao poço e convidou Eliézer para ir à 
sua casa. Eliézer falou sobre a missão 
que Abraão lhe encarregara. Contou 
sobre sua oração e como Deus lhe 
tinha respondido tão rapidamente. 
Será que Rebeca atenderia ao pedido 
de Abraão?

Rebeca ouviu atenciosamente Eli-
ézer. Soube como Deus tinha con-
duzido Eliézer até sua família. Ela 
acreditou que Deus estava orientando 
tudo. Assim, concordou em ir com 
Eliézer. Ela teria que deixar a família 
e o lar para se tornar esposa de Isaque.
Referências: Gênesis 24; Os Escolhidos, p. 94-98.
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Atividades diárias
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Leia e comente Gênesis 24:1-
10 com seus familiares. Por que 
Abraão não queria que Isaque se ca-
sasse com alguém do local em que 
viviam? Quantos camelos, Eliézer 
levou? Por quê?

Desenhe um camelo e escreva 
nele o verso para decorar.  Coloque-o 
onde possa vê-lo durante todos os 
dias da semana. Ensine o verso à sua 
família.

Descubra cinco fatos sobre ca-
melo e os compartilhe com os fami-
liares na hora do culto.

Peça que Deus proteja as pessoas 
que estão viajando.

DOMINGO
6 DE SETEMBRO

Se possível, despenda algum 
tempo com outros membros da 
família de Deus. Fale sobre a 
história de sua lição e como os 
familiares de Abraão permane-
ceram unidos embora vivessem 
longe uns dos outros.

Cante antes de orar. Então, 
faça uma oração de agradeci-
mento a Deus por outros mem-
bros de Sua família.

SÁBADO 

5 DE SETEMBRO

SEGUNDA
7 DE SETEMBRO

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Gênesis 24:11-27. Des-
creva as orações de Eliézer. Quais 
foram os resultados? Peça aos seus 
familiares que contem sobre uma 
ocasião em que Deus respondeu às 
orações deles. Dê graças a Deus por 
ouvir e responder às suas orações.

Os camelos bebem cerca de vinte 
litros de água por dia. Eliézer tinha 
10 camelos. Naquele dia, quanta 
água Rebeca teve que tirar do poço 
para dar de beber aos camelos? Pro-
cure encher de água um recipiente 
de um litro. Como você imagina 
que Rebeca se sentiu quando termi-
nou de dar água aos camelos?

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Gênesis 24:28-40. Que es-
pécie de pessoa era Rebeca? Como, 
hoje, você pode ser como Rebeca?

Apenas por brincadeira, use 
papelão ou uma caixa, e faça um 
modelo de poço. Atualmente, de 
onde você obtém a água? A respei-
to da água, qual é a diferença entre 
a atualidade e o tempo de Rebeca?

Cante alguns cânticos de louvor, 
depois, agradeça a Deus o vivifi can-
te presente da água.

TERÇA
8 DE SETEMBRO

QUARTA 
9 DE SETEMBRO

Com os familiares, leia e co-
mente Gênesis 24:41-58. O que 
Eliézer deu a Rebeca? Como você 
imagina que Rebeca se sentiu, 
indo para um novo país? Sobre ca-
sar com um estranho? Por que ela 
concordou em fazer isso?

Se possível, converse com al-
guém de outro país. Pergunte-lhe 
quantas pessoas de seu país adoram 
a Deus.

Ore pelas pessoas ao redor do 
mundo que não têm condições de 
livremente adorar a Deus.

SEXTA 
11 DE SETEMBRO

Durante o culto familiar, leia 
novamente Gênesis 24:10-26. 
Com os familiares, encenem a 
história.

Rebeca e Isaque nunca ha-
viam se encontrado. Eles mora-
vam longe um do outro. Diga 
o nome de alguns parentes que 
moram longe. Ore por eles.

Faça um cartão e o envie a 
uma pessoa para dizer-lhe que 
você se sente feliz por ela perten-
cer à família de Deus.
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Cante alguns cânticos de louvor, 
depois, agradeça a Deus o vivifi can-
te presente da água.
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10 DE SETEMBRO

QUARTA 
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Com os familiares, leia e co-
mente Gênesis 24:41-58. O que 
Eliézer deu a Rebeca? Como você 
imagina que Rebeca se sentiu, 
indo para um novo país? Sobre ca-
sar com um estranho? Por que ela 
concordou em fazer isso?

Se possível, converse com al-
guém de outro país. Pergunte-lhe 
quantas pessoas de seu país adoram 
a Deus.

Ore pelas pessoas ao redor do 
mundo que não têm condições de 
livremente adorar a Deus.

SEXTA 
11 DE SETEMBRO

Durante o culto familiar, leia 
novamente Gênesis 24:10-26. 
Com os familiares, encenem a 
história.

Rebeca e Isaque nunca ha-
viam se encontrado. Eles mora-
vam longe um do outro. Diga 
o nome de alguns parentes que 
moram longe. Ore por eles.

Faça um cartão e o envie a 
uma pessoa para dizer-lhe que 
você se sente feliz por ela perten-
cer à família de Deus.

Leia a história em Marcos 3:33-
35 durante o culto familiar. Quem 
pertence à família de Deus?

Segure um espelho para que 
os membros de sua família pos-
sam ver a si mesmos. Peça que eles 
digam: “Eu pertenço à família de 
Deus.” Juntos, falem sobre o que 
signifi ca isto. Cantem “Perten-
cemos à Família de Deus”, CD 
Tempo de Louvar, Primários-Ano 
A, faixa 27. Depois, agradeçam a 
Deus.

Os camelos podem viajar cerca 
de 160 quilômetros por dia a uma 
velocidade de 16 quilômetros por 
hora. Quantas horas eles gasta-

riam para 
percorrer 
160 qui-
lômetros? 
Quantas 
horas você 

levaria 
para per-

correr 160 
quilômetros?
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E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D -
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

No princípio 
Deus criou os 

céus e a Terra.  
GÊNESIS 1:1.

Exercício
Todas as moças abaixo são semelhantes, apenas uma é diferente. Ajude Eliézer a 
encontrar a que é diferente.

Imagine ter passado o dia 
inteiro fora de casa. Talvez 
você tivesse ido brincar com 
amigos ou ajudado a cuidar 
do quintal. Você entra em casa 
e sente o cheirinho gostoso 
de comida. Alguém está 
cozinhando. De repente, você 
percebe que está com muita 
fome. Foi assim que Esaú se 
sentiu, certo dia. Vamos saber 
como tudo aconteceu.

O Senhor [...] enviará Seu 
anjo com você e coroará de 

êxito a sua missão.
GÊNESIS 24:40.
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