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ISAQUE, O FILHO DA PROMESSA

CONHECENDO ISAQUE
Isaque foi um grande homem de Deus, com
características muito próprias.
É interessante saber que ele foi um homem
tão próximo de Deus, que quando o Senhor
conversou com Moisés para livrar o povo hebreu da

“Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa,
como Isaque”, Gl 4.28.
O nome de Isaque também é usado para fazer
um paralelismo ao povo israelita:
“Mas os altos de Isaque serão assolados, e

escravidão, Deus lhe ordenou que se identificasse

destruídos os santuários de Israel; e levantar-me-ei

ao povo desta forma:

com a espada a casa de Jeroboão”, Am 7.9.

“E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos

“Ora, pois, ouve a palavra do Senhor: Tu dizes:

de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de

Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a

Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou

casa de Isaque”, Am 7.16.

a vós; este é o meu nome eternamente, e este é meu
memorial de geração em geração”, Êx 3.15.
O próprio Senhor Jesus se refere a uma
passagem onde ele se refere a Isaque como um
daqueles que recebeu o direito a sentar-se à mesa
no reino dos céus:
“Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do
Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e
Isaque, e Jacó, no reino dos céus”, Mt 8.11.
O Apóstolo Paulo também faz referência a
Isaque, dizendo que os cristãos também são filhos

Dentre os três ao qual Deus faz referência para
se apresentar aos israelitas, o único que não tem o
nome mudado pelo Senhor é Isaque.
Isaque é encontrado na galeria dos heróis da fé
em Hebreus 11, por ter abençoado Jacó e Esaú.
Isaque morreu com cento e oitenta anos, mais
seus exemplos permanecem perpetuados nas
Sagradas Escrituras:
“E Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido a
seus povos, velho e farto de dias; e Esaú e Jacó, seus
filhos, o sepultaram”, Gn 35.29.

da promessa.
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