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A história de amor de Isaque e Re-
beca é muito linda! Eles foram o único 
casal monogâmico dentre os patriar-
cas, e esta relação tem muito a nos 
ensinar. Era comum naquele tempo 
que o homem se casasse com mais de 
uma mulher, visto que o maior signi-
ficado da união era a procriação, mas 
Isaque fez diferente: ele amou e se ca-
sou com uma única mulher. É interes-
sante o fato de que, antes de se casar, 
Isaque e Rebeca eram ótimos filhos, 
cheios de responsabilidade e obedi-
ência. Ele, desde menino andava com 
o pai, aprendendo tudo sobre Deus. 
Ele era um rapaz temente ao Senhor 
e completamente rendido, a ponto 
de deitar-se no altar de holocausto no 
monte Moriá (Gn 22.9). Rebeca, uma 
mulher ativa, pastora de ovelhas, obe-
diente e fiel. Deus não os uniu apenas 
para uma relação amorosa, mas os 
uniu com um grande propósito.

Era comum que os casamentos fos-
sem determinados pelos pais ou pela 
família na época em que os patriarcas 
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Um casamento com propósito 
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viveram, assim foi o casamento deles. 
No entanto, é possível perceber na 
narrativa bíblica que a escolha matri-
monial feita para eles foi precedida 
de muita oração e cuidados, que coi-
sa linda! Abraão tomou a iniciativa 
para que seu filho se casasse bem e 
fosse abençoado por Deus. Ele evitou 
que seu filho tomasse esposa de ou-
tros povos e fez seu servo Eliezer sair 
buscar uma mulher de sua parentela. 
Abraão fez tudo isso foi para que a 
linhagem de seu filho preservasse os 
seus ensinamentos. Nós precisamos 
ter em mente que nossos relaciona-
mentos não podem oferecer perigo ao 
propósito de nossa vida; pelo contrá-
rio, devem agregar a ele.

O servo de Abraão, tendo recebido 
uma missão tão importante, clamou 
ao Senhor em oração para que encon-
trasse a esposa certa para o filho de 
seu senhor. Veja a grande importância 
em buscar a Deus para encontrar uma 
pessoa que agregue e seja segundo a 
vontade do Senhor! Em nossa  cultura, 

Isaque, o filho 
da promessa

LIÇÃO 11       



2Viver+  Revista do Professor PÁGINA  2 / 2

4º Trimestre de 2021
Tema: Gênesis

não temos casamentos arranjados. 
Mas hoje podemos orar para que o 
Espírito Santo nos oriente em graça e 
 sabedoria, mostrando-nos a Sua von-
tade. Orar para que Ele nos dê sinais e 
nos guie a fazer a melhor escolha. Re-
beca não era perfeita, mas sem dúvi-
das era determinada a viver o propósi-
to de Deus. Assim como antigamente, 
Deus une pessoas para fazer com que 
elas, juntas, sejam melhores do que 
separadas, sendo chamadas pela união 
para um grande propósito. Assim que 
Isaque viu Rebeca, ele a amou. A união 
deles não foi apenas para procriação, 
mas foi emocional e espiritual. Não 

se uniram somente em amor, mas em 
chamado e obediência.

Após a união, Isaque percebeu que 
Rebeca era estéril, mas ainda assim 
não desistiu dela, tampouco se casou 
com outra mulher ou adquiriu para si 
uma concubina. A Bíblia diz: “E Isaque 
orou instantemente ao Senhor por 
sua mulher, porquanto era estéril; e o 
Senhor ouviu as suas orações, e Rebe-
ca, sua mulher, concebeu”, Gn 25.21. 
Ele poderia ter deixado sua mulher de 
lado, mas não o fez. Isaque orou por 
ela, para que sua alegria fosse com-
pleta. Isaque é um grande exemplo de 
homem de Deus!


