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LIÇÃO 011 TENTE DE NOVO 

Gn 26.12  E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o abençoava. 13 E 

engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso. 14 E tinha possessão de ovelhas, e possessão de 

vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. 15 E todos os poços, que os servos de seu pai tinham 

cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16 Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te 

de nós; porque muito mais poderoso te tens feito do que nós.  
Quantas pessoas ao perceberem que alguma coisa na sua vida foi “entulhada”, ela para, chora, lamenta, murmura, reclama e 

não cava outro poço! Diante dos entulhos, paralisa, chegamos a dizer que foi Deus quem permitiu, e não prosseguimos ao 

propósito de Deus, Não Pare, tente outra vez, continue, cave outro poço, NÃO PARE ATÉ ALCANSAR! ME AJUDA A 

SALVAR MAIS UM,  e lembre, este UM pode ser você mesmo! 

 

A Bíblia diz que Isaac era Prospero, e o que é ser próspero? Próspero é por a mão e tudo vingar, tudo quanto administra 

floresce, da fruto. No vs 12 diz que ele semeou e no mesmo ano colheu 100 medidas, vs 13e 14 relata que enriqueceu 

muito, e com isso os filisteu tiveram inveja dele. Estamos debaixo dessa promessa, Receba!!! 

Todos os poços que seu pai tinha aberto, foram entulhados pelos filisteus, entulharam e encheram de terra. É muito triste, 

quando vemos a nossa herança, aquilo que nossos pais deixaram sendo destruído, Mas não podemos Parar. Não podemos 

apenas lamentar, Arregace as MANGAS E MÃOS A OBRA! ME AJUDA A SALVAR MAIS UM... CAVE! 

 

Gn 26: 17 Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. 18 E tornou Isaque e cavou 

os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e 

chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 1º Poço do Pai – Isaac torna a cavar outro poço, cavar poço não é uma 

tarefa muito fácil, ainda mais onde ele habitava, o solo não era fácil, quem sabe você já cavou um poço, em um lugar 

difícil, e hoje você o ve entulhado e desistiu. A Bíblia fala que ali houve uma “porfia”, (resistiram, contenderam, ouve 

disputa)  que eles porfiaram, e tomaram o poço. Misericórdia!!! Quem sabe o poço que foi entulhado é na casa do Pai, na 

Familia! Porem não desista... eu não quem é o seu poço,ou o que é o seu poço, NÃO DESISTA! 

 

Gn 26:19 Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. 20 E os pastores de 

Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Eseque, porque 

contenderam com ele. 2º Poço Eseque – Isaac torna a abrir outro poço, e contenderam com ele, Meu Deus!!! Já percebeu 

que guando estamos abrindo poços, sempre tem inimigos atrapalhando, intrigando, com discórdias. Haja vista quando é 

uma alma, uma vida, começamos a escavar um poço de água viva, e sempre aparece um sujeito para contender. Não Pare 

de cavar poços!!! Quem sabe você está com contendas, diferenças... rixas! CONTINUE A CAVAR! SALVE MAIS UM! 

 

Gn 26:21 Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Sitna. 3º Poço Sitna, Parece 

repetitivo, porém outra vez porfiaram, contra Isaac, Misericórdia!!! Isaac tinha todos argumentos para desistir, mas ele era 

um valente, ele era um filho legítimo, e filhos legítimo não desiste de sua herança ... Não desiste da aliança. A Biblia diz: 

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 

trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58 NÃO DISISTA! Maior é o que está em você! 

 

Gn 26:22 E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele; por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque 

agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. 4º Poço REOBOTE, -Então Isaac abriu outro poço, e diz a palavra 

que não porfiaram contra Ele! Então chamou aquele lugar de Reobote; pois disse: O Senhor agora nos alargou, e nos fez 

prosperar nessa terra. O Senhor vai alargar o teu espaço! E, ele (Isaac) não parava, ia adiante... Até que os inimigos 

desistiram dele... E, ele achou um lugar, deu o nome de Reobote, que significa espaço aberto, que se move livremente, 

lugar de liberdade, um lugar de Deus;  

 

Igreja de Cristo,  o que entulharam na sua vida que você desistiu? Foi no seu trabalho? Foi na sua família? Foi na sua alma 

com pensamentos ruins? Foi no seu corpo, com enfermidades? Foi na sua vida espiritual? Haverá casos de tirarmos os 

entulhos, mas em outros teremos a disposição em cavar outros poços... Deus tem uma terra para você, uma Reobote, lugar 

de liberdade, de se mover livremente, Porém continue a Trabalhar, a Cavar POÇOS, A Desentulhar! 

 

Gn 26:23 Depois subiu dali a Berseba. E digo que depois de Reobote, do Lugar Livre, amplo, espaçoso existe outro 

Lugar, e este lugar é Berseba!  Lugar de abundância, lugar de juramento, de promessas cumpridas, de REALIDADE! 

Não importa o que já foi entulhado em sua vida, o que importa é que você tem sobre você um DEUS que te ajuda a Cavar 

novos Poços! Deus tem o nosso lugarzinho ao sol, mas temos que caminhar até ele, não desista, tente de novo, desentulhe, 

cave outro poço, vamos em frente... 
 

 


