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 O PROPÓSITO DO SENHOR 

 

 O SENHOR NÃO QUER LARES DIVIDIDOS 

 

 COMO SE CONSTITUI UM LAR NO MUNDO 

 

 ESCOLHAS SEGUNDO A PALAVRA 

 

 SEM JUGO DESIGUAL 



*



*



*

 O PRÓPRIO DEUS  PROVEU TUDO 

 

 IDÔNEA 

 

 FORMADA A PARTIR DA COSTELA 

 

 VEM DO CORPO AQUELA QUE SERÁ UMA SÓ NO  

SENHOR COM VOCÊ 

 

 UMA CASA DIVIDIDA NÃO SUBSISTE 



*

 O QUE ISAQUE APRENDEU COM ABRÃAO? 

 

  Isaque aprendeu que Deus é fiel.  

 

  Que é importante para o homem colocar  

a sua confiança e os seus caminhos no Senhor.  

E é isso o que o Senhor quer antes de tudo o que  

nós possamos alcançar: a necessidade de entregar 

 os nossos caminhos ao Senhor, as nossas vidas ao  

Senhor.  

  



*

  Abraão tinha feito uma aliança com Deus.  

 

 E aliança com Deus na vida de Abraão era o mais 

 importante na vida dele.  

 

  Nós temos visto isso na vida de um povo que teme 

 ao Senhor, de um povo que conheceu o Senhor, 

 um povo que coloca o Reino de Deus e a Sua justiça 

 em primeiro lugar de suas vidas. 

  



*

   “Não tomarás mulher dos filhos dos Cananeus”. 

  

 Abraão havia chamado a Eliazar, o servo que 

 todos os bens de Abraão estavam confiados à ele. 

 

  Eliazar (é tipo do Espírito Santo), tinha dito à ele:  

“Você vai buscar uma mulher para Isaque, mas  

você vai no meio da minha parentela.  



*

   Deuteronômio 7:3-4 – “Não poderia haver união  

com as filhas dos Cananeus porque fariam desviar 

 os teus filhos”.  

 

 E essa é a preocupação do Senhor. Nós queremos  

ver na Obra do Senhor gente que possa dizer:  

“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”!  

 

   A Palavra do Senhor diz: “Não há comunhão entre 

 a luz e as trevas”. A casa dividida não subsistirá, diz 

 a Palavra de Deus.  



*

  Junto ao poço, gente que está identificada com 

 a Obra de Deus, gente que tira água, gente cheia do 

 Espírito Santo, do poder de Deus, da glória do 

Senhor. 

 

  É gente que quer a benção, que deseja a benção, 

que dá valor à benção na sua vida e que tem um 

compromisso com a benção.  



*

  Deus escolheu para si um povo especial, zeloso e 

de boas Obras. Você está clamando assim? 

 

   Pode começar à orar! Pode começar a buscar o 

Senhor. Orar: “Senhor, quando chegar o meu 

tempo, me dê um bom encontro”.  

 

 



*
   Não se precipite. Porque o conselho do Senhor é 

precioso para nós.  

 

   Dez Camelos: Fala dos Dons Espirituais mais a 

Salvação. Primeiro de tudo: uma experiência de 

Salvação. 

 

   Para Isaque só servia uma filha de Betuel. Tem 

que ser alguém da parentela . Eu vou buscar onde 

Deus habita e tem gente procurando esposa / 

marido no lugar onde Deus habita, onde Deus está 

presente, senão não serve.  

 



*

    “Como Deus mostrou, como ele encontrou, 

como Deus conduziu, os sinais que Deus havia 

dado... “Do Senhor procedeu este negócio”. Nós 

temos visto isso. Muitas vezes o Senhor 

confirmando.  

 

 Hoje podemos dizer: eu quero essa benção, eu 

preciso dela. A Palavra de Deus sempre coloca 

diante do homem a benção e a maldição. É 

Bíblico.  



MARANATA 

O SENHOR JESUS VEM! 


