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DIAMANTES – 06 FIQUE ONDE ESTÁ 
 

Responda: Já se arrependeu de sair de um emprego?  

 

Precisamos olhar com lentes espirituais uma voz do SENHOR para a sua vida hoje é FIQUE 

ONDE ESTÁ! 

 

Quando estamos orando por algo e nada esta acontecendo, o que fazer? Quando você olha e não 

ver nenhum avanço, nada muda! Parece que é a hora de mudar de lugar, de ir a outra terra, de 

sair da cidade que estamos, da igreja que pertencemos, pois tudo indica que não tem mais nada 

onde estamos. 

 

Quando Deus nos chama para um lugar, para um relacionamento, para um serviço, se foi DEUS  

quem te chamou, entenda algo, não importa o quão infrutífero possa parecer o lugar, o tão 

improvável, você deve ficar onde está! Quem sabe hoje você está já de malas prontas para a 

mudança, para sair, para ir a outro lugar. FIQUE ONDE VOCÊ ESTÁ! 

 

Em Genesis 26, lemos a história do filho da promessa Isaque. Isaque estava na terra de Gerar, 

onde havia uma grande fome, seca, escassez. Gênesis 26:2 O Senhor apareceu a Isaque e disse: 

"Não desça ao Egito; procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. 3 Permaneça nesta 

terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus 

descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão.  

 

A ordem foi Ficar,,, Teria sido muito fácil para Isaque ir ao Egito, onde tinha comida, onde tinha 

fartura, onde tinha divertimento. Olha que interessante, aconteceu a mesma coisa com Abraão, 

pai de Isaque, Gênesis 12:10  Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali 

viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Foi aqui que Abraão se passa por irmão de Sarah e 

quase comprometeu o útero da promessa! Olha que loucura! Isaque não cometeu o erro do pai! 

Não podemos repetir erros de nossos pais! Gênesis 26:6 Assim Isaque ficou em Gerar. 

 

Sempre que estamos em uma dificuldade, vai aparecer um “lugar mais promissor”, “uma melhor 

pessoa”... e isso poderá ser o maior engano de sua vida! Podem chegar dias que você vai estar 

passando escassez na terra prometida, e vai olhar e ver todos se fartando no Egito! Isso será 

como um convite para sair do lugar que DEUS quer que você fique e ir a perdição! 

 

Sabe o que Isaque fez naquele lugar? Semeou! Gênesis 26:12 Isaque semeou naquela terra e no 

mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua 

riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Sabe o que tem acontecido? Muitos 

querem ir semear no Egito, e esquecem de semear no local onde está! FIQUE ONDE ESTÁ! É 

justamente aqui que DEUS deseja de abençoar! 
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