ISAQUE E JACÓ Génesis Parte 3: Capítulos 22 a 36
 Permanecendo na fé
 Isaque: uma figura de Cristo
 Brigas familiares

 Casar-se com a pessoa certa
 A visão do céu de Jacó
 Deus transforma pessoas

Este livro ensina acerca do trabalho de Deus na vida de dois grandes
homens de fé em Deus, Isaque e Jacó. Eles foram respetivamente o
filho e o neto de Abraão. Todos os três eram usados para dar início à
nação de Israel e para preparar o caminho para a vinda do Messias,
Jesus Cristo. Isaque era um tipo de Cristo, mas Jacó era um enganador
que Deus transformou dos seus velhos hábitos.
‘MANNA PUBLICATIONS’ providencia comentários de ensino bíblico, escritos por
Fred Morris. Durante muitos anos o Fred, e a sua esposa Lorna, viajavam por
volta do mundo, ensinando e pregando. Quando voltaram para casa escreveram
estas notas para serem imprimidas e vendidas onde quer que houvesse uma
necessidade de ensino básico fundacional cristão.
ESTA edição está escrita numa forma de português que é fácil para ler
a nível mundial e que acrescentará entendimento, além de acelerar a
tradução para outras línguas. Dá ensino básico para todos os leitores, e
também notas adicionais para estudantes e professores da Bíblia e
pastores.
ESTES LIVROS são para serem usados por si em particular, ou para estudar num
grupo. Eles irão ensinar-lhe a verdade de Deus. Irão ajudá-lo a conhecer o filho
de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a falar sobre a sua fé em Deus. Irão impedilo de ir para o caminho errado na vida. Irão ajudá-lo a aproximar-se de Cristo.
Providenciam comida para a vida.
Oramos que você tenha uma paz e um propósito novos na vida à
medida que confia em Deus, lê a Bíblia e usa estes comentários.
Pense no que Jesus disse e fez há 2000 anos atrás e para aquilo que
Ele o está a chamar para dizer e fazer hoje.

Manna Publications
COMENTÁRIOS FUNDAMENTAIS DE ENSINO BÍBICO
‘A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus’ (Marcos 4:11)
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Para o leitor ou líder
Estes comentários de estudo bíblico explicam a verdade sobre a Palavra de Deus de
um modo em que é fácil de ler e de perceber. Você pode usar estes livros para estudar
a Bíblia por si mesmo ou com outros num grupo. Num grupo de estudo bíblico, cada
pessoa deve ter o seu próprio livro e Bíblia se possível.
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Leitura da Bíblia: Onde você ver esta marca, significa que você ou o líder do
seu grupo devem sempre ler a passagem bíblica antes de lerem as palavras neste livro.
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Converse sobre isto: Onde você ver esta marca, existem perguntas que
podem ser colocadas num grupo de estudo. Elas também ajudam o leitor a lembrar os
versículos bíblicos.

3 Pense sobre isto: Onde você ver esta marca, a pergunta requer mais tempo e
meditação pessoal.

Publicado e distribuído por:

Imprimido por:
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Onde você ver caixas linhadas a informação dentro delas é principalmente
para estudantes da Bíblia, professores e pregadores.
Leituras bíblicas adicionais existem para lhe dar informação importante. Deus irá
usá-las para falar consigo. É por isso que você deve verificar todas as leituras agora ou
mais tarde, e use-as em estudos em casa. Algumas leituras são do Velho Testamento
(V.T.), as quais chamamos ‘as escritas santas’. Essa é a parte da Bíblia escrita antes de
Jesus Cristo viver nesta terra. Algumas leituras são do Novo Testamento (N.T.), a
parte da Bília que foi escrita depois de Jesus Cristo ter vivido nesta terra.
Os comentários de ensino do Maná apresenta a verdade de Deus como um
fundamento para todos os crentes. As pessoas que dirigem o estudo devem
acrescentar aplicações e experiências das suas próprias vidas cristãs e cultura.
Reconhecimentos: Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira de Almeira
Atualizada. Os desenhos têm diretos de autor (copyright) © Global Recordings
Network (GRN). Usados com sua permissão..
Génesis Parte 3 comentário bíblico © 2002 Fred Morris, Manna Publications (USA) Inc.
Todos os direitos reservados.
Deus nos permitiu imprimir este título nos seguintes países:

Edição Mundial Revisada em inglês, publicada pela primeira vez no Reino Unido em 2002

Reimpresso 2002 no Quénia (inglês),
Reimpresso 2003 no Uganda (inglês)
Reimpresso 2004 no Quénia (suaíli) e Uganda (inglês)
Reimpresso 2004 no Uganda (inglês) e Quénia (suaíli)
Reimpresso 2005 no Uganda (inglês)
Reimpresso 2006 no Gana (inglês) e Uganda (inglês)
Reimpresso 2007 no Nigéria (inglês)
Reimpresso 2009 no R.D. Congo, Katanga (kiluba e francês), Malawi (chichewa), Camarões (inglês e francês)
Reimpresso 2010 no Camarões (inglês e francês), Libéria e Zimbabwe (inglês), Paquistão (saraiki), Burundi (kirundi), Egipto (árabe)
Reimpresso 2011 na R.D. Congo, Katanga (kisongye e francês), Camarões (inglês e francês), Myanmar (tiddim chin),
Índia (telugu e inglês)
Reimpresso 2013 na Arménia (arménio), R.D. Congo, Katanga (kiluba)
Reimpresso 2014 no Etiópia (amárico), Malawi (chichewa e Braille), Paquistão (saraiki), Camarões (inglês e francês) Zimbabwe (inglês)
Reimpresso 2015 no Malawi (chichewa e Braille, inglês Braille), Arménia (arménio)
Reimpresso 2016 no Malawi (inglês Braille)
Reimpresso 2017 nos Camarões (francês)
Reimpresso 2020 nos Camarões (inglês)

Composição tipográfica por:
MissionAssist (UK)
Deus tem permitido os de medio millón comentários bíblicos
Manna a serem publicados em:
África do Sul, Angola, Armênia, Benin, Bulgária, Burkina Faso, Burundi,
Camarões, Camboja, Chade, R. D. Congo (Kinshasa e Katanga), Congo R.
(Brazzaville), Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Gana, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, Haiti, Índia, Quénia, Kosovo, Libéria, Malawi, Mali, Mongólia,
Moçambique, Myanmar (Birmânia), Níger, Nigéria, Paquistão, Ruanda, Sérvia,
Serra Leoa, Sudáfrica, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e
Zimbabwe
e mais 42 idiomas incluindo 2 em Braille.
www.manna-publications.org.uk
Afiliado a Avail, UK organización benéfica registrada 1017386

Primeiro, nós temos os nomes dos filhos de Jacó, depois os nomes dos filhos
de Esaú e respetivas mulheres, depois os nomes das suas famílias (36:15). O
nome de Judite (uma das mulheres de Esaú) não se encontra nesta lista. Existe
uma diferença nos nomes porque alguns dos registos talvez fosse de Israel e
alguns de Esaú.
As famílias de Esaú eram chamadas Edomitas e tinham reis sobre suas
cidades. As tribos de Israel não tinham rei até aos dias de Samuel.
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Converse sobre isto:
Onde é que Jacó sepultou a Raquel (35:19)?
O que aconteceu quando ela morreu (35:18)?
Quem eram os Edomitas?
Onde foram Jacó e muitos dos outros Patriarcas sepultados (49:29-30)?
A LINHAGEM FAMILIAR DE ABRAÃO

Abraão, Isaque e Jacó eram os primeiros líderes de Israel – nós chamamo-los os
Patriarcas. Deus tinha um propósito especial para esses homens. Ele mostrou às
pessoas como viver pela fé Nele, através daquilo que ensinou a esses homens.
Através das Suas promessas de Aliança aos Patriarcas e através da fé deles
Nele, Deus explicou o relacionamento entre Deus e o homem e estabeleceu-o para
as futuras gerações. Desse modo as bênçãos da Aliança de Deus passaram de
geração em geração através de homens e mulheres que mantinham a fé em Deus,
o único Deus verdadeiro.
Nos comentários Bíblicos posteriores, nós iremos ler mais acerca de grandes
homens da fé, tais como José, Moisés e David. Todos eles falaram de uma altura
no futuro quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, iria nascer. Ele iria oferecer
salvação ao mundo inteiro através de fé Nele.
[Genesis part 3 1st ed rev 2019 Portuguese]

Génesis Parte 3: Capítulo 22-36 ISAQUE E JACÓ
Caro leitor, este é o nosso terceiro comentário no primeiro livro da Bíblia. Fala
principalmente sobre a obra de Deus na vida de Isaque, o único filho de Abraão e
Sara, e na vida de Jacó, o segundo filho de Isaque. Jacó mais tarde foi chamado
de Israel.
A HISTÓRIA DE GÉNESIS ATÉ AGORA
No nosso primeiro comentário “Começos”, nós falámos sobre o começo do mundo.
Falámos que Deus (Yahweh) fez o mundo e Ele fê-lo bem. Ele também fez as
pessoas e todas as criaturas viventes e Ele ficou agradado com aquilo que tinha
feito.
Nós também falámos sobre os pecados de homens e de mulheres e como é que
as pessoas se afastaram de Deus. Elas eram pessoas egoístas e faziam coisas que
não agradavam a Deus. Ele ficou triste, zangado e arrependeu-se de as ter criado.
Por isso, Deus decidiu destruir todas com um grande dilúvio. Mas Ele salvou Noé e
a sua família de três filhos porque Noé cria em Deus e O adorava e Deus O
amava. Um filho, Jafé, foi para a Europa com a sua família. Um filho, Cam, foi
para direção do Sul para Africa com a sua família. Sem foi para o este da Ásia com
a sua família. Os filhos de Sem eram as pessoas mais religiosas de todas as
pessoas. Os Judeus vieram deles e depois os primeiros Cristãos e mais tarde os
Muçulmanos e muitas outras religiões. Mas os Judeus e os Muçulmanos não creem
que Jesus é o Filho de Deus. Os Cristãos creem que Jesus é o Filho de Deus e que
é o Cristo, o Salvador de Deus para todo o mundo. Eles também creem que um
dia Jesus irá voltar.
No nosso Segundo comentário “Abraão”, nós falámos que Deus escolheu
Abraão para ensinar a verdade sobre o próprio Deus. Noé e Sem ainda estavam
vivos quando Abraão era um jovem rapaz. Ele sabia que Deus tinha castigado o
mundo com um grande dilúvio. Abraão creu em Deus. E Deus escolheu-o para
tornar-se o pai de milhões de pessoas que creem no único e verdadeiro Deus.
ABRAÃO, ISAQUE E A RESSURREIÇÃO
Depois de Noé, Abraão é o ponto principal de partida do plano de Deus de trazer
as pessoas de volta para Si de novo. Abraão é conhecido como o pai de todos os
que creem e adoram o único e verdadeiro Deus (Romanos 4:11).
Isaque era um dos filhos de Abraão e Deus escolheu-o porque ele era o único
filho de Abraão e Sara. Isaque era especial para Deus. As promessas que Deus fez
a Abraão começaram a tornar-se verdade através de Isaque. O apóstolo Paulo diz
em Gálatas 4:22: ‘Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava
e outro da livre (não a escrava). O filho de Abraão (Ismael), que era da mulher
escrava, nasceu do modo normal. Mas o seu filho (Isaque), pela mulher livre,
nasceu por causa da promessa de Deus.’
Falámos-lhe que Abraão estava pronto para oferecer Isaque de volta para Deus.
Ele creu que Deus iria salvar Isaque ou iria trazê-lo de novo à vida. Por causa
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disso, dizemos que Isaque foi um tipo de Cristo - Jesus foi Filho escolhido por
Deus e Ele sacrificou a Sua vida mas Deus trouxe-O de novo à vida (Deus
ressuscitou-O). Jesus retornou ao céu e recebeu a plena herança de Deus Seu Pai.
Deus salvou também a Isaque da morte e Isaque herdou todas as coisas de seu
pai, incluindo as promessas da aliança que Deus deu primeiro a Abraão. Deus
salvou Isaque para que muitas, muitas pessoas cressem em Deus e recebessem o
Seu Salvador.
Agora Jacó era um dos filhos gémeos de Isaque. Nós vimos que a sua vida foi
mudada de um “velho homem pecaminoso” para um “novo homem justo”.
Também ele era um filho da promessa da de Deus. Essa era a mesma promessa
feita no início a Abraão.
É importante que leiamos as nossas bíblias e aprender sobre os grandes
homens como Abraão, Isaque e Jacó. Nas pessoas da bíblia, com frequência
vemos figuras de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os professores
da Bíblia chamam a essa semelhança de “tipologia Bíblica”. Nós devemos procurar
as qualidades de Deus em pessoas como Abraão, Isaque e Jacó e também no
servo de Abraão.
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Converse sobre isto:
1. O que é que o anjo de Deus prometeu a Abraão (Génesis 12:1-3; 13:14-17;
15:13-21)?
2. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão (Hebreus 11)?
3. Porque é que Isaque é um tipo de Cristo (Hebreus 11:19)?

JACÓ RETORNA PARA ISAQUE
Jacó continuou novamente a sua viagem, indo para o sul. Enquanto ele vivia em
Negueve, Ruben, o seu filho mais velho, “foi Rúben e se deitou com Bila,
concubina de seu pai; e Israel o soube.” (35:22). O pecado de Rúben custou-lhe a
bênção de Deus (1 Crónicas 5:1).
Então Jacó finalmente chegou à velha casa de seu pai em Manre, perto de
Hebron. Muitos anos tinham passado desde que Jacó deixou Labão, o seu tio, em
Harã, e muita coisas tinha acontecido com a sua família. Temos uma lista aqui que
nos diz que todos os filhos de Jacó chegaram a sãos e salvos a Hebrom e eles
encontraram-se com Isaque.
Jacó sempre pensava em José como o seu filho mais velho porque tinha nascido
de Raquel, a rapariga que ele amava quando era jovem. Muito anos mais tarde, os
filhos de José herdaram uma parte dupla que normalmente era dada ao filho mais
velho.
Isaque, pai de Jacó, morreu. Ele tinha 180 anos. Esaú veio de Seir para ajudar
Jacó a sepultar o seu pai. Juntos, cavaram um novo túmulo na caverna rochosa de
Macpela e lá deitaram o corpo de Isaque (49:29-31). Esaú não ficou com Jacó.
O registo principal da vida de Jacó termina aqui. Ele vivia sossegadamente
durante muito mais anos. Os seus filhos cuidavam dele na sua velhice e ele
abençoou-os antes de morrer (49:1-28).
LINHAGEM FAMILIAR DE JACÓ
A Bíblia menciona especialmente Judá, o quarto filho de Jacó através de Lia. Judá
era um jovem leão e o Messias prometido de Deus, O Leão de Judá, iria vir
através da sua família (49:9-10). Iremos estudar isso no nosso próximo
comentário.
Toas as famílias dos outros 11 filhos de Israel tinham um papel na história dos
Judeus e da nação de Israel.
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Leitura da Bíblia: Génesis 36:1-43
A LINHAGEM FAMILIAR DE ESAÚ

Esaú ajudou Jacó a sepultar o seu pai. Então Esaú e a sua família voltaram para o
lugar onde tinham-se instalado, no país montanhoso de Seir, mais tarde chamado
de Edom.
Uma breve história de Esaú está adicionada ao registo. Esta história
provavelmente veio dos registos da família de Esaú. O registo dos primeiros oito
versículos continua nos versículos posteriores.
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Os nomes de Deus
O Deus da fé cristã é Um Deus em três formas ou Pessoas: Deus o Pai, Deus o
Filho e Deus o Espírito Santo. Os Cristãos chamam isto a Trindade. Os Patriarcas
conheciam Deus o Pai pelas letras do Seu nome, YHWH. Esse nome para Deus é
comumente escrito hoje em dia como Yahweh. Os Judeus chamam a Deus
‘Adonai’ quando leem essas letras. Yahweh é o Deus dos Hebreus. Ele é o Santo
Deus de Israel e o Deus dos Cristãos.
Yahweh enviou o Seu Filho à terra como um ser humano para morrer numa
cruz como um substituto pelos nossos pecados. O nome de Deus em hebraico
para o Seu Filho é Yeshua, que significa Salvador. Ele é conhecido hoje como
Jesus. Ele é a segunda pessoa da Trindade.
A terceira Pessoa da Trindade é Deus o Espírito Santo que é conhecido em
Hebraico como o Ruach Hakodesh.
O Velho Testamento dá outros nomes a Deus:
 Yahweh Elohim: Deus de Poder, o Deus Criador
 Yahweh Jireh: Deus que providência
 Yahweh Rophe: Deus que cura
 Yahweh Shalom: Deus de paz
 Yahweh Nissi: Deus, minha bandeira (Protetor)
 Yahweh Sabbaoth: Deus dos Exércitos
 Yahweh Roi: Deus, meu Pastor
 Yahweh Tsedkenu: Deus, minha justiça
 El Shaddai: O Deus Todo-Suficiente
 El Elohe Israel: Deus, o Deus de Israel
 Ehyeh asher Ehyeh: EU SOU o que EU SOU ou EU SEREI o que SEREI
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Leitura da Bíblia: Génesis 35:16-29
JACÓ CONTINUA A SUA VIAGEM E RAQUEL MORRE

A grande família de Jacó vivia em muito lugares diferentes e deslocavam-se para
procurar comida para os seus rebanhos. Eles estavam perto de Belém quando
Raquel deu à luz um filho. Foi um parto muito difícil. A parteira tentou ajudar e
confortou a mãe. Raquel estava viva até o seu filho nascer. Ela sussurrou Bem-Oni
(filho da minha tristeza) para o nome do filho, então ela morreu.
Jacó chamou o rapaz de Benjamim (o filho da minha mão direita). Benjamim
cresceu para ser um bom rapaz e estava muito próximo do seu irmão mais velho,
José.
Jacó sepultou Raquel, o seu verdadeiro amor, num túmulo ao lado da esrada
para Efrata (Belém).
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Tipologia Bíblica
Através do Velho Testamento, os professores da Bíblia dizem-nos que existem
muitas pessoas que são tipos ou semelhantes ou “figuras” de Deus o Pai, o Filho
e o Espírito Santo.
Isaque foi um tipo de Cristo. Ele foi o único filho de Abraão e Sara, e Deus
escolheu-o para sacrificar mesmo que não tivesse feito nada de mal. A vida de
Jesus Cristo, o Filho Unigénito do Pai, foi sacrificada. Deus poupou a Isaque, e
Abraão sacrificou um carneiro no seu lugar. Mas Deus poupou Jesus. Jesus não
tinha feito nada de mal mas morreu porque foi o plano de Deus. É por isso que
Jesus é chamado o cordeiro de Deus. O plano de Deus era para perdoar os
pecados das pessoas através de derramar o sangue do Cordeiro especial de
Deus. Deus também perdoa os nossos pecados quando nós cremos que Jesus é
o Filho de Deus e quando obedecemos aos Seus ensinos.
Assim Isaque é um tipo de Cristo e Abraão é um tipo de Deus o Pai. Também
o servo de Abraão é um tipo ou semelhança do Espírito Santo. Jacó mostra as
mudanças que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. O Pai enviou
o servo para procurar uma mulher para o seu filho. O Espírito Santo foca a
nossa atenção e pensamentos no Filho, Jesus Cristo, e no Pai, Deus, mas não
em si mesmo. Deus envia o Espírito Santo para procurar todos os que serão
unidos ao Seu Filho, Jesus. Eles irão tornar-se membros do Corpo de Cristo, o a
Verdadeira Igreja de Jesus Cristo.
JACÓ, ESCOLHA DE DEUS, TORNA-SE ISRAEL
Lemos que o filho de Isaque, Jacó, tornou-se numa das pessoas mais importantes
do Velho Testamento. Deus chamou-o para tomar parte do Seu novo acordo para
a salvação da humanidade. Ele é o neto de Abraão e o filho de Isaque, e ele é o
terceiro dos grandes patriarcas. A Bíblia com frequência diz “o Deus de Abraão,
Isaque e Jacó”. Tal como o seu pai e avô, ele tinha fraquezas. Ele com frequência
falhava em fazer o que era certa e desse modo, ele feriu aqueles que lhe eram
próximos. Mas tal como Abraão e Isaque, ele cresceu na sua fé em Deus. Era
possível para Deus usá-lo para cumprir parte das promessas feitas aos outros
Patriarcas.
A chave para compreender este homem Jacó é perceber que, à medida que ele
envelhecia, ele tinha mais consciência das suas falhas. A sua culpa deveu-se
principalmente à forma como ele tratava os seus parentes, o seu irmão gémeo e
os seus próprios filhos. Mesmos assim, Deus estava com Jacó e Deus escolheu-o
para tornar-se o pai das “doze tribos de Israel”.
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Talvez os seus brincos fossem para os proteger dos maus espíritos - uma
superstição que era comum mo Médio Oriente. Quase todas as pessoas vestiam-se
com amuletos. As pessoas com frequência pagavam muito dinheiro por essas
coisas. As mães colocavam amuletos nos seus bebés logo depois de nascerem
para os proteger dos maus espíritos.
Então, Jacó juntou a sua família e caminharam para Betel. Repare que: “o terror
de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos
filhos de Jacó” (35:5). Isso fazia parte da proteção de Deus. O Seu exército de
anjos ainda estava com eles. Muitas pessoas em Siquém queriam persegui-los
para feri-los.
“Tu és o meu esconderijo;” David escrever, “Tu me preservas da tribulação”
(Salmos 32:7). A proteção de Deus não era algo que aparecia e então ia embora.
Jacó podia te-la desde que vivesse debaixo da bênção de aliança do Senhor Deus.
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Leitura da Bíblia: Génesis 35:9-15
JACÓ FINALMENTE CHEGA A BETEL

Quando Jacó chegou lá, ele construiu um altar para El Betel, o Deus de Betel. Foi
lá que Deus tinha aparecido a ele e disse: “O teu nome é Jacó. Já não te
chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel” (35:10). O
primeiro altar de Jacó era um altar de medo. Este era um altar de fé.
A bênção de Jacó não veio porque ele estava em Betel. Era a bênção do Deus
de Betel, El-Shadai, Deus Todo-Suficiente, quem o guardava seguramente!
Deus faz que Jacó se lembre do seu novo nome e da sua nova natureza. Ele
agora é Israel, abençoado por Deus, não Jacó, o enganador. Jacó sempre sabia
que o irmão mais velho iria servir o irmão mais novo (25:23) e que Deus o iria
abençoá-lo. Mas ele cometeu o erro de tentar fazer a vontade de Deus ao seu
próprio modo. Jacó, aos poucos, estava a descobrir uma nova vida que era
agradável a Deus. Precisamos de nos lembrar que é obra do Espírito Santo que
nos dá uma vida nova, é semelhante à vida de Jesus.
Quando Deus deixou de falar com Jacó, ele soube que a presença de Deus o
tinha deixado, por isso ele juntou pedras e construiu um pilar. Ele derramou no
pilar para Deus uma oferta de libação com uma oferta de óleo. Ali, ele ofereceu-se
a si mesmo como um servo de El-Shaddai, o Deus que nos ajuda quando
precisamos Dele.
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Leitura da Bíblia: Génesis 22
A VERDADEIRA FÉ ENTREGA TUDO

Não era da vontade de Deus que Abraão sacrificasse o seu filho, Isaque, porque o
sacrifício humano era estritamente proibido por Deus. A prova de fé a Abraão
apontou para o plano melhor de Deus. Mais tarde Jesus Cristo, o Filho de Deus,
iria morrer – pelos pecados de todo o mundo (João 3:16).
6
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Converse sobre isto:
1. Quando Deus fala connosco de um modo especial, nós nos Lhe devemos
oferecer a nós mesmos de novo. (Romanos 12:1-2).
2. Porque é que Jacó deixou Siquém (35:1)?
3. Porque é que Deus mudou o nome de Jacó para Israel?

35

Jacó sabia que era um erro para deixar que os seus filhos e filhas casassem
com as famílias Cananitas. O próprio irmão de Jacó, Esaú, tinha caído em pecado
desse modo (26:34).
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Converse sobre isto:
1. A família de Jacó viveu perto das pessoas de Siquém, e por isso a família de
Jacó foi tentada a viver como eles: verdadeiro ou falso?
2. Qual foi o preço para Jacó por ser um pai fraco?
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Leitura da Bíblia: Génesis 35:1-8
JACÓ RETORNA A BETEL

Este capítulo é uma mistura de partes da história, não necessariamente na ordem
na qual aconteceram. Jacó sabia que muitas coisas na sua vida precisavam de ser
acertadas:
1. Os seus filhos cometeram maldade
2. Ele precisava de ser santo na sua própria vida
3. A promessa de Deus e a Sua bênção deveria passar para um dos seus filhos,
mas qual deles?
4. Ele precisava que Deus lhe mostrasse o que fazer porque o seu nome era
uma “palavra má” em Siquém.
Deus falou com Jacó e disse-lhe: “Levanta-te, sobe a Betel e habita ali” (35:1).
“faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú,
teu irmão” (28:13).
Jacó obedeceu a Deus. Ele disse à sua família para serem santos (35:2). Como
chefe da sua família, Jacó tinha de liderá-los nas coisas de Deus.
As bênçãos de Deus acarretam responsabilidades com elas. Deus diz para nós:
“, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, … Sede
santos, porque eu sou santo” (1 Pe.1:15-16).
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Um coração e vida limpo
Todos os crentes necessitam de ser santos na maneira em vivem! Nós queremos
a bênção de Deus, mas nós carregamos os pecados de nossas velhas vidas.
Algumas coisas parecem inofensivas –autopiedade, pensamentos impuros, jogos
para postar, filmes e livros do mundo. Eles pertencem à nossa vida carnal. Seja
um amigo deste mundo e você tornar-se inimigo de Deus (Tiago 4:4).
LIVRE-SE DOS SEUS ÍDOLOS
“Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as
vossas vestes”, disse Jacó aos seus filhos e servos. Então, “levantemo-nos e
subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus…” (35:2-3).
A família de Jacó ainda tinha ídolos nas suas tendas. Por isso, eles deram a Jacó
todos os seus ídolos estrangeiros e os seus brincos e Jacó enterrou essas coisas.
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Toda a verdadeira fé inclui entrega. Isso significa dar de volta a Deus todos as
Suas dádivas entregues a nós, em todo o tempo (Mateus 6:33). Abraão “saiu do
mundo” no pleno sentido do mundo. Ele entregou interesses mundanos; ele
deixou para trás…
 Ur e a casa confortável de seu pai para tornar-se um habitante de tendas,
sempre em movimento;
 As coisas e os lugares atrativos deste mundo, tal como escolhido pelo seu
sobrinho Ló;
 Ismael, que era figura do esforço de Abraão na carne para gerar uma família
(Hebreus.4:12).
Deus preparou Abraão para entregar até mesmo as coisas que foram
prometidas – o mais desejado e próximo – o seu único filho, Isaque. As bênçãos
dadas por Deus devem ser devolvidas ao Doador para que Ele as use como
desejar.
Abraão estava preparado para aceitar a morte de Isaque como sendo
mandamento de Deus. A sua fé estava assente na convicção da habilidade de
Deus em “voltar a ressuscitá-lo dos mortos”, se tal fosse necessário. Abraão
estava pronto para matar o seu filho Isaque. Mas o anjo de Deus chamou-o; “Não
estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada; porquanto agora sei que
temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único.” (Génesis 22:12).
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Converse sobre isto:
1. Qual é o fundamento da nossa fé?
2. A verdadeira fé entrega tudo a Deus. Verdadeiro ou Falso (Deuteronómio 6:5)?
3. O que é que Abraão deixou de facto?
ABRAÃO E ISAQUE OBEDECERAM A DEUS
Todo o verdadeiro sacrifício deve incluir:
A alma ou espírito de sacrifício. Abraão “no seu coração” já tinha entregue
Isaque a Deus (Hebreus 11:17). Não são as coisas que fazemos que faz um
sacrifício, mas o propósito no nosso coração (Isaías 1:10-13). Deus aceita a
adoração dos nossos corações, não aquilo que fazemos com as nossas mãos.
Muitas pessoas vão para adorar no Domingo, mas os seus corações estão longe
de Deus! Eles têm “uma aparência de piedade, mas negando o seu poder” (2
Timóteo 3:5).
A vitória do sacrifício. A vitória não está na morte do sacrifício, mas no perdão e
na nova vida. O alvo verdadeiro e final do todo o sacrifício do Velho Testamento
era paz com Deus e a Sua bênção. Abraão falou palavras de fé e vitória quando
ele disse aos seus servos: “Depois de adorarmos (o rapaz e eu), voltaremos”
(Génesis 22:5; Hebreus 11:19).
Os sacrifícios do Velho Testamento são proféticos. Eles apontam para o
sacrifício de Jesus (Lucas 23:33) quando vemos que Deus estava a oferecer Jesus
Cristo, o Seu Cordeiro especial. Jesus morreu na cruz do Calvário na vontade e
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propósito de Deus (Romanos 8:28-29), tal como Deus tinha prometido quando o
pecado entrou no mundo pela primeira vez (Génesis 3:15). Calvário é uma parte
do monte Moriá, o lugar onde Deus disse a Abraão para sacrificar Isaque. Aí
também, foi onde o Templo de Jerusalém foi construído muitos anos mais tarde.
E então acerca de Isaque nesta história de Abraão e a sua fé em Deus? Isaque
submeteu-se à vontade de seu pai, e foi com ele para ser oferecido no altar. Ele
confiou no seu pai. Este é outro motivo por que Isaque é um tipo de Cristo. Jesus
foi à cruz do Calvário e fez a vontade de seu Pai. Ele tornou-se o Cordeiro de Deus
no Seu sacrifício por nós. As palavras de Abraão: “Deus proverá para si o
cordeiro”, eram proféticas (Génesis 22:8).
Isaque aprendeu acerca do cuidado e vontade e provisão do seu pai terreno e
do seu Pai celestial. Ele herdou todas as promessas de Deus para Abraão, assim
como a provisão terrena de Abraão.
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Leitura da Bíblia: Génesis 23
A MORTE DE SARA

Abraão tinha caminhado de volta para norte, até Hebrom, nesse tempo chamavase Quiriate Arba (Josué 14:15). Ele era, e sempre seria, um Beduíno – um nómada
vivendo numa tenda, “Estrangeiro e peregrino sou entre vós” (Génesis 23:4) – as
suas próprias palavras (23:4).
Abraão e Sara tinham partilhado uma longa vida juntos. Ela morreu quando
tinha 127 anos. Agora Abraão precisava de arranjar um lugar de repouso para o
seu corpo.
Uma tribo local chamada os Hititas eram os proprietários duma terra que tinha
uma caverna. Abraão comprou a terra e sepultou o corpo de Sara na caverna.
Esse, tornou-se o lugar de sepultamento da família para (Génesis 49:29-31): Sara;
Abraão; Isaque; Rebec; Lia; Jacó.

2

Leitura da Bíblia: Génesis 24:1-9
UMA MULHER PARA ISAQUE

Abraão e a sua família viveram em Canaã. Todas as pessoas que viviam ao seu
redor, adoravam ídolos. Os Cananitas não conheciam o único e verdadeiro Deus,
Yahweh, e eles eram muito perversos. Porque Abraão amava a Deus, ele queria
que o seu filho, Isaque, casasse com uma jovem que também amava a Deus.
O Senhor tinha abençoado a Abraão em todas as coisas. Agora Deus iria
abençoar a Abraão com a mulher certa para Isaque. Os pais precisam de se
preocupar com os cônjuges para os seus filhos e filhas e Isaque era especial! Ele
poderia casar-se com uma jovem Cananita pagã.
Abraão confiou no seu servo para que fosse numa longa viagem. Ele iria visitar
a família dos irmãos de Abraão para trazer de volta uma mulher para Isaque. O
servo provavelmente conhecia a área e a família de Naor.
8
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Anda e conversa da maneira de Deus
É fácil para escolher Deus agora e depois para escolher o velho caminho de Jacó
da próxima vez que vem uma prova! Isso não o irá fazer feliz. Se você escolher
o caminho de Deus em todos as provas e não o seu próprio caminho, você irá
crescer na sua fé.
Paulo escreveu: “tenho prazer na lei de Deus (Torá); mas vejo, nos meus
membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz
prisioneiro da lei do pecado” (Romanos 7:22-24). “Quem me livrará do corpo
desta morte?…?” Paulo clamou. Ele sabia a resposta. “Graças a Deus por Jesus
Cristo, nosso Senhor!”
Jacó iria ser bem-sucedido, não na sua própria força, mas na força que Deus
deu-lhe.
O “andar” e o “conversar” dos cristãos necessita de estar de acordo. “Apartese da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor” (2 Timóteo 2:19).
Ele deve também afastar-se de confiar em si mesmo. Jacó deu testemunho: “Vi
a Deus face a face, e a minha vida foi salva” (32:30).
Isso pode também ser o nosso testemunho. Por causa da morte de nosso
Salvador Jesus Cristo, é-nos permitido entrar na presença de Deus. Porque
fomos purificados, Deus pode dizer-nos: “Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça” (Hebreus 4:16).
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Leitura da Bíblia: Génesis 34:1-31
DINÁ E OS HOMENS DE SIQUÉM

Quando Jacó e a sua família chegaram a Canaã, ele estabeleceu-se perto da
cidade de Siquém e armou as suas tendas lá. Siquém, filho de Hamor o Hitita era
“rei” da localidade onde Jacó se acampou.
Quando a filha de Jacó, Diná era adolescente, ela foi visitar as meninas locais.
Elas eram mulheres pagãs que não conheciam o Deus de Jacó e ela não deveria
ter ido sozinha para um território estrangeiro.
O que aconteceu mostra que Jacó era louco em permanecer em Siquém. Ele
deveria ter obedecido a Deus por ir para Betel, onde ele teve o seu primeiro
encontro com Deus.
O filho do rei viu Diná, tomou-a e violou-a. Isso deixou os filhos de Jacó muito
zangados. Levi e Simeão, dois filhos de Lia, castigaram os homens da cidade.
Porque eles não podiam atacar a cidade sozinhos, provavelmente todos os filhos
de Jacó se tinha ajuntado nesse ataque. Os filhos de Jacó fizeram uma coisa
enganosa e perversa. E mais tarde o seu pai condenou-os por aquilo (49:5). Deus
diz: “A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei” (Romanos 12:19).
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Converse sobre isto:
O que é que aconteceu com a independência de Jacó quando ele estava
sozinho com os anjos de Deus?
Em tempos de dificuldade, o que deveríamos fazer se temos fé total me Deus?
Porventura o Deus de Abraão e de Isaque, é o seu Deus também?
Quais são as promessas de Deus importantes para você se lembrar?
Porque é que Deus lutou com Jacó toda a noite, mas não o destruiu?
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Grandes pernas e grande fé
Alguns anos atrás, eu visitei a tribo Macu na floresta da Amazónia. No primeiro
dia em que eu estive lá, várias pessoas puxaram para cima as minhas calças e
sentiram o panturrilha da minha perna, por isso eu perguntei ao missionário:
“Porque é que estão a sentir a minha perna?”
“Tu és provavelmente a pessoa mais velha que eles já alguma vez viram” ela
disse-me.
“Quando um combatente fica muito velho, são as suas pernas que cedem
primeiro. A sua força está nas suas pernas!”
Eu percebi assim que me lembrei do anjo que tocou a coxa de Jacó.
O anjo de Deus abençoou Jacó com um novo nome. “Já não te chamarás
Jacó, e sim Israel”. (Israel significa “ele luta com Deus” ou “Ele governa com um
príncipe com Deus”). Muitos outros significados têm sido sugeridos. Jacó tornouse agora um homem de fé, tal como o seu pai e o seu avô.
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Antes do servo deixar Abraão, ele perguntou: “Porventura não quererá seguirme a mulher a esta terra?” (Génesis 24:5). Isso lembra-nos que todos que
aceitam Cristo fazem isso à vontade. Deus não coloca pressão em ninguém para
crer, embora Ele possa causar que aconteçam coisas que nos levem a pensar
Nele. O Espírito Santo incentiva que nós façamos a vontade de Deus.
Abraão creu que o Espírito de Deus iria guiar o seu servo (Génesis 24:7).
Abraão lembrou ao seu servo que Deus o tinha trazido da terra de Ur, que falou
com ele e prometeu estar com ele. Ele assegurou o seu servo que o mesmo Deus
iria “Ele enviará o seu Anjo adiante da tua face” (Génesis 24:7). O pai Abraão
usou o seu servo para solicitar uma resposta à sua vontade.
Do mesmo modo, Deus Pai usa o Espírito Santo para solicitar que nós O
obedeçamos. Então podemos escolher fazer o que é certo ou podemos
desobedecer e escolher ir pelo caminho errado.
O servo obedeceu a Abraão e carregou os camelos para a viagem. Por isso, o
servo foi a Harã para encontrar uma mulher para Isaque. Ele foi para a casa do
próprio irmão de Abraão, Naor. O servo levou consigo todo o tipo de coisas boas
do seu senhor. Abraão era muito rico, por isso deu ao seu servo ouro, roupa e
comida boa para levar com ele. Esses eram presentes para serem entregues ao
irmão de Abraão e aos membros da família de Naor.

Leitura da Bíblia: Génesis 33:1-20
JACÓ ENCONTRA-SE COM ESAÚ

“Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos
homens…” “E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até
aproximar-se de seu irmão” (33:3).
Esaú não estava à espera disso! Ele “correu-lhe ao encontro e o abraçou;
arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou; e choraram” (33:4).
“Quem são estes contigo?” Perguntou Esaú a Jacó quando ele viu todas as
mulheres, crianças e servos. Jacó respondeu: “Os filhos com que Deus agraciou a
teu servo.” (33:5).
Assim, toda a família avançou para se curvarem diante de Esaú: os servos e
respetivos filhos vieram primeiro, Lia e os seus filhos foram os seguintes e Raquel
e José por último.
Jacó teve de admitir que ele estava com medo e que tinha preparado os
presentes para agradar Esaú. Esaú disse a Jacó: “Eu tenho muitos bens, meu
irmão; guarda o que tens” (33:9).
Deus estava a trabalhar no coração de Jacó, transformando-o numa nova
pessoa. Deus estava a edificar o caráter na vida de Jacó.
32

Isaque e Abraão e o seu servo
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Converse sobre isto:
1. Porque é que Abraão enviou o seu servo à terra de Naor na Mesopotâmia?
2. O que é que Abraão disse para encorajar o seu servo (Génesis 24:7)?
3. O que é que o servo de Abraão prometeu que não fizesse (Génesis 24:9)?
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Leitura da Bíblia: Génesis 24:10-59
DEPOIS DE MUITOS DIAS DE VIAGEM

Depois de viajar muitos dias, o servo chegou a Harã. Deus guiou-o diretamente
ao lugar certo. Era tarde, “ao tempo em que as moças saíam a tirar água”
(Génesis 24:11). O servo de Abraão fez os seus camelos ajoelharem-se perto do
poço e esperou que alguém viesse e tirasse água para eles.
Ele orou, “Ó SENHOR, Deus de meu senhor… dá-me… Eu estou em pé junto à
fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água,,, Seja,
pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu
beba; e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a
quem designaste…” (Génesis 24:12-14).
Ele pediu que Deus lhe desse os sinais seguintes: que a mulher fosse…
 Bondosa
 Pronta para ajudar um viajante
 Bondosa para os animais
 Boa no seu serviço
Então o servo olhou para cima e viu uma jovem muito bonita. Ela estava a
transportar o seu cântaro no seu ombro. Ela era virgem. Ele observou-a enquanto
estava a encher a o seu cântaro com água. Era forte e vigorosa. Ela pronunciou as
palavras que ele tinha pedido para ouvir. Esse era o sinal que tinha pedido a Deus.
E Deus deu-lhe o sinal. Ele sabia que essa era a rapariga certa. E depois ela disselhe que era a neta de Naor, o irmão de Abraão.
O servo de Abraão ficou cheio de alegria. Então ele inclinou a sua cabeça e
agradeceu a Deus. Ele deu as suas duas braceletes douradas e enviou-a
rapidamente de volta para a sua mãe. Deus o tinha guiado a esse lugar e tinhalhe dado uma mulher para Isaque.
Na casa de Naor, o servo conversou com o pai e a mãe da jovem. Ele contoulhe como Deus tinha abençoado o seu senhor, Abraão. Ele falou acerca do jovem
Isaque. A fé de Isaque era igual com a fé do seu pai e Isaque queria como esposa
uma mulher piedosa. Repare como o servo fala apenas de Abraão e de Isaque. De
modo semelhante o Espírito Santo direciona-nos para Deus o Pai e Deus o Filho.
A oração do servo foi simples (24:12-14):
 Ele orou com fé pelo sucesso do filho de Abraão.
 Ele sabia o que era necessário para agradar ao pai de Isaque.
 Ele pediu a Deus que o realizasse de uma maneira que pudesse compreender
facilmente.
 Ele confiou que Deus iria escolher uma mulher para Isaque.
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Jacó luta com Deus

Perto da manhã o anjo perguntou-lhe: “Como te chamas?” (32:27).
Então o anjo deu a Jacó um novo nome: “Israel”, que significa “governar como
um príncipe com Deus”. “Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e
prevaleceste” (32:28). Jacó tinha lutado com Deus, ganhou a sua bênção, mas
acabou por mancar. A sua coxeadura era uma constante lembrança sobre quem
estava na verdade no controlo!
Jacó viu que a sua “velha natureza” tinha de se render ao controlo de Deus.
Nós podemos lutar como Jacó, ou seguir o caminho de Deus de abertura e
honestidade. Nós podemos confiar em nós próprios ou no cuidado de Deus por
nós. Todos nós temos a mesma escolha, mas torna-se necessária uma fé forte
para seguir sempre o nosso Senhor em todo o percurso.
Jesus disse aos seus seguidores: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se
negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-laá; e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la-á (Marcos
8:34-35).
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A oração de Jacó
Jacó orou: “Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque…” (32:9).
Primeiro ele uniu-se ao Deus de seus pais, o Senhor, Yahweh! Jacó também
estava incluído na bênção da Aliança que Deus tinha dado a Abraão (Génesis
13:16; 22:17-18). Então Jacó recordou Deus e a Sua Promessa. “Senhor, Tu és
aquele que me disse, “Vai de volta para a tua terra… e Eu irei dar-te sucesso”. É
bom que nos lembremos – e Deus – das Suas promessas para nós. Quando
Deus faz uma promessa Ele é bem capaz de realizar tudo que tem prometido
(Romanos 4:21). Ele deseja realizá-lo! Essa é a aliança de bondade de Deus.
Jacó foi verdadeiramente humilde e ele concordou com Deus: “Sou indigno…”
(Génesis 32:10).
JACÓ MOSTRA O SEU MEDO
Jacó não confiou completamente em Deus. Ele enviou uma oferta e uma bênção a
Esaú. Ele confiou mais em si mesmo do que em Deus. Nós, também, devemos
fazer tudo o que podemos fazer para estarmos unidos com os outros crentes. Mas
nós também devemos confiar em Deus para preparar um caminho para nós.
A oferta de Jacó era um conjunto de animais ao cuidado de um pastor. A
mensagem de Jacó para Esaú era: “Do teu servo Jacó”.
Deus queria toda a confiança de Jacó, mas Jacó estava a confiar na sua própria
sabedoria e força para obter o favor de seu irmão. Deus queria ver a fé de Abraão
e Isaque a operar em Jacó. Os seus medos estavam a impedir a verdadeira vida
de fé em Deus. Jacó orou (32:9) mas ainda assim faltava-lhe fé.
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Leitura da Bíblia: Génesis 32:22-32
JACÓ LUTA COM DEUS

À tardinha, Jacó enviou a sua família, junto com os seus rebanhos para
atravessarem o rio Jaboque sem ele. Enquanto Jacó se sentis sozinho, um homem
veio e começou a lutar com ele. Ao início Jacá não sabia que esse era um anjo de
Deus. Um dos anjos tinha deixado o acampamento e tinha vindo para lutar com
Jacó.
Jacó “lutava com ele um homem, até ao romper do dia” (32:24). O anjo não
dominou a Jacó e Jacó não se rendeu. Jacó já tinha enfrentado coisas duras
anteriormente. Ele já tinha estado em situações difíceis e sempre tinha sucesso.
Talvez pensasse que ele iria ganhar esta batalha!
Assim, Jacó continuou a lutar. Ele implorou por uma bênção com lágrimas. Ele
sabia que esse era um homem de Deus e sabia que apenas Deus o podia
abençoar.
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Deus também nos Irá Guiar
Deus irá guiar-nos se lhe pedirmos. Ele irá mostrar-nos a pessoa que com quem
devemos casar. Sim, Ele irá encontrar um marido ou mulher para si. E ele irá
dirigir todas as partes das nossas vidas. Jesus disse: “Se me pedirdes alguma
coisa em meu nome, eu o farei” (João 14:14).
Mas tal como o servo de Abraão, devemos saber como agradar o nosso Pai do
céu. Devemos perguntar e ficar à espera que o Espírito Santo nos guie. O
Espírito Santo dirige-nos para fazer a vontade de Deus e seguir o exemplo do
Filho.
Jesus foi o servo perfeito. Ele desceu do céu. Ele veio para nos procurar e nos
guiar a Deus. Ele veio para nos mostrar o propósito de Deus. Ele sabia aquilo
que Deus queria fazer. Deus é rico em bênçãos e todas as promessas e bênçãos
de Deus podem ser nossas se nos virarmos de nossos caminhos errados para
seguirmos a Jesus e obedecermos aos mandamentos de Deus.
Rebeca deixou tudo para ir ao encontro de Isaque. E nós deixamos tudo para
seguir a Jesus. Porquê? Porque Ele nos amou e se entregou a Si mesmo por
nós: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”
(João 3:16).
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Leitura da Bíblia: Génesis 24:60-67
OS FAMILIARES DE ABRAÃO CONCORARAM COM O CASAMENTO

A família tentou impedir que Rebeca partisse imediatamente. Mas a marca de um
verdadeiro discipulado é a resposta imediata ao chamado de Deus (Mateus 4:22).
Quando eles perguntaram a Rebeca se ela iria partir imediatamente, ela disse que
“sim” e assim eles a abençoaram. “Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de
milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores!” (24:60).
Isaque casou-se com Rebeca. Ele amou-a e tomou-a para a sua tenda, a qual
tinha sido de sua mãe.
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Leitura da Bíblia: Génesis 25:1-18
A MORTE DE ABRAÃO

Depois da morte de Sara, Abraão casou-se de novo e teve muitos filhos e filhas
através de sua mulher Quetura. Deus não considerou que Quetura fosse a espoça
verdadeira de Abraão. Quando os filhos de Quetura cresceram, Abraão deu-lhes
uma parte da sua herança e enviou-os para a terra oriental (v.6). Eles tiveram as
suas próprias famílias grandes que mais tarde deram muitos problemas aos netos
de Isaque. Eles eram pessoas hostis.
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Abraão morreu (v.8). Ele viveu 100 anos em Canaã (12:4; 25:7). Houve um
encontro entre Isaque e Ismael quando eles se encontraram para enterrar o seu
pai.
Isaque recebeu a bênção de Deus (v.11) e as promessas da aliança de Deus,
assim como a herança de seu pai (v.5). As promessas da aliança passaram para
Isaque e para o seu filho, Jacó. Deus fez com que a promessa da aliança feita com
Abraão passasse para Isaque e não para Ismael, nem para os seus meios-irmãos
de Quetira, e nem ao irmão gémeo de Jacó, Esaú.
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Fé e as bençãos da aliança de Deus
Abraão, Isaque e Jacó e então José tinham fé no Deus vivo e todos eles
partilhavam as mesmas bênçãos da aliança. Cada um deles demonstrou um tipo
diferente de qualidade de fé. Se nós levamos em consideração a ordem em que
cada um deles nasceu, eles podem representar o nosso próprio crescimento
individual na fé.
1. A fé de Abraão era uma fé de procura e descoberta. Ele procurou uma
terra, então um herdeiro, e finalmente por uma “cidade” (Génesis 12:1;
15:3; Hebreus 11:10).
2. A fé de Isaque era uma fé duradoura e perseverante. Ele suportou a prova
do monte Moriá. Ele tinha de voltar a cavar os poços de seu pai. Eles
tinham sido tapados pelos filisteus. Então ele teve de lagar o seu direito de
alguns dos poços de modo a manter a paz.
3. A fé de Jacó era uma fé de servir e de frutificar. Deus amou-o mais do que
a seus irmãos porque Ele sabia que Jacó iria ter fé (Malaquias 1:2;
Romanos 9:12-13). Mas Jacó queria fazer muito na sua própria força e
Deus precisou de quebrantá-lo. Depois de muitos anos de serviço, Deus
abençoou Jacó com uma família numerosa e muitas possessões.
4. A fé de José (veja o comentário seguinte) era uma fé sofredora e
triunfante. Ele nunca perdeu a sua confiança nas promessas de Deus.
Quando foi rejeitado e quando exerceu um cargo de autoridade no Egipto,
José era um tipo ou figura de Cristo. Não existe nenhum registo de que
José pecou.
Todos os quatro homens, tomados juntos, apresentam o princípio de
“crescimento na fé”. A fé começa com a busca e o encontro de Jesus. O Pai
chama-nos e nós respondemos. Entre o início da nossa fé e o final de nossa
jornada de fé, encontram-se uma vida de serviço e perseverança.
Os registos destes quatro homens de fé fazem uma parte importante da
história de Israel e dos propósitos de Deus para todas as pessoas.

12

0

Os anjos encontram-se com Jacó
Jacó chamou o lugar onde encontrou os anjos Manaim. A palavra significa doze
acampamentos”.
1. Aqui em Manaim, no oriente do Jordão e no norte do ribeiro de Jabbok,
Deus mostrou a Sua proteção a Jacó. O exército dos anjos estava à volta
dele e da sua família.
2. Jacó agora sabia que o seu acampamento não era o único acampamento.
Havia o acampamento dele e o acampamento de Deus. O “exército” dos
anjos de Deus iria com ele para o levar com a sua família em segurança
para Canaã (2 Reis 6:16).
3. Os anjos podiam facilmente fazer isso sem se mostrarem. Mas Jacó estava
tão cheio com os seus próprios problemas que ele ainda assim falhou em
crer completamente na maravilhosa proteção de Deus.
JACÓ PROCURA PAZ
Jacó queria muito que ele e o seu irmão fossem amigos. Esse é sempre o desejo
de um Cristão verdadeiro. Jacó enviou uma mensagem humilde a Esaú. Ele
intitulou-se a si mesmo de “o teu servo Jacó” e preparou uma oferta para Esaú.
Ele fez isso para agradar a Esaú (32:5). Ele estava a colocar-se ao serviço de
Esaú. Jacó não estava a fugir agora. Deus tinha-o abençoado e ele podia
sustentar a sua grande família e rebanhos. Mesmos assim ainda tinha medo de
Esaú!
Os mensageiros voltaram e entregaram um relatório assustador a Jacó:
“Fomos a teu irmão Esaú; também ele vem de caminho para se encontrar contigo,
e quatrocentos homens com ele” (32:6).
“Então, Jacó ‘teve medo e se perturbou’, dividiu em dois bandos o povo que
com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos.” (32:7). Ele estava com
medo que o seu irmão Esaú atacasse e magoasse as crianças e respetivas mães
(32:11).
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Converse sobre isto:
1. Porque é que Deus mostrou a Jacó o seu exército de anjos (32:11)?
2. O que é que Jacó mais temia?
3. O que é que o seu medo fê-lo fazer?
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Antes de partirem, Raquel “Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu
pai” (31:19). Talvez ela se sentisse que precisava deles. Ela cresceu com ídolos à
sua volta e talvez ela pensou neles como sendo feitiços. Algumas pessoas dizem
que era um costume antigo de manter os ídolos na família. Se um genro tivesse os
deuses de casa, ele era um filho verdadeiro que justamente iria obter a sua parte
da herança familiar.
A longa fila de pessoas e animais cruzou o rio Eufrates e “e tomou o rumo da
montanha de Gileade” (31:21).
Quando os homens de Labão lhe disseram aquilo que Jacó tinha feito, Labão
ficou surpreendido e muito zangado. Ele juntou os seus homens e perseguiu a
Jacó. Sete dias mais tarde, ele chegou à gente de Jacó, que estava acampada nas
montanhas de Gileade. Antes que Labão se encontrasse com Jacó, Deus avisou a
Labão que tivesse cuidado com ele.
Labão disse a Jacó: “Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus
de vosso pai me falou, ontem à noite, e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem
bem nem mal” (31:29).
Labão não adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele estava debaixo
do controlo de Deus. Jacó então percebeu que Deus tinha protegido a sua família.
Até Deus protegeu Jacó e Raquel no problema do desaparecimento dos ídolos da
família (31:32-35). Labão procurou as coisas deles mas não encontrou os seus
“deuses”.
Os dois homens fizeram um acordo e lá fizeram um acordo de refeição. Jacó fez
um monte de pedras como testemunha (31:45-53). Ele chamou-a “Mizpá” ou
“Vigie o SENHOR entre mim e ti”.
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Leitura da Bíblia: Génesis 32:1-21
JACÓ PREPARA-SE PARA SE ENCONTRAR COM O SEU IRMÃO

Finalmente, Jacó sentiu-se livre para avançar em direção a Canaã. Ele estava a
regressar para a sua própria terra e a levar ele a sua família grande e todos os
seus animais. Estavam a passar por um país desconhecido. Havia muitos ladrões e
pessoas violentas que os podiam atacar, mas Jacó tinha a promessa de Deus: “Eu
sou o Deus de Betel” (31:13), “eu serei contigo” (31:3).
Jacó não tinha nenhum soldado ou homens armados para proteger a sua
família, mas enquanto avançou um exército de anjos encontrou-se com ele (32:1).
Que coisa maravilhosa ter os anjos de Deus connosco! (Hebreus 1:14).
Jacó sabia que Deus estava com ele, mas ainda assim ele confiou em si mesmo.
Ele ainda estava com muito medo porque tinha enganado a Esaú. Ele enviou um
mensageiro à sua frente para se encontrar com o seu irmão Esaú que também
estava a ir ao encontro dele.
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Leitura da Bíblia: Génesis 25:19-34
A FAMÍLIA DE ISAQUE

Aqui começamos a ver as coisas que irão afetar o futuro de Jacó neste registo da
família de Abraão e Isaque.
Primeiro, temos a promessa feita a Rebeca, mulher de Isaque (25:23). É mais
do que uma promessa, trata-se de profecia, falada por Deus em resposta direta à
sua oração. Deus falou com a Rebeca acerca dos gémeos que ela iria carregar,
como seriam e aquilo que iria acontecer a eles.
Então nós temos o registo passado a diante pelos Judeus que é mencionado por
Paulo na sua carta aos Romanos (9:11-16). Paulo informa que Jacó foi a escolha
de Deus e cita das Sagradas Escrituras (Génesis 25:23; Malaquias 1:2,3).
À medida que cresceram, o aspeto exterior deles e comportamento parecia
coincidir com a respetiva natureza e caráter. Listámos aquilo que sabemos até
este estágio da história:
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Jacó e Esaú
Esaú
Nasceu primeiro
Pele áspera com cabelo ruivo
Forte fisicamente
Um homem ligado à terra, (Tal como Caim)
O filho favorito de Isaque

Jacó
Nasceu em segundo
Pele macia
Emocionalmente forte
Um pastor, (Tal como Abel)
O gémeo favorito de Rebeca

JACÓ E ESAÚ
À medida que os rapazes Jacó e Esaú cresciam, os respetivos caracteres
começavam a revelar-se. Esaú era um homem ligado à terra, tal como o seu pai, e
um caçador. Jacó era um homem calado. Era um pastor de ovelhas, mas também
era intriguista, tal como a sua mãe.
Isaque tinha agora 60 anos de idade. Ele gostava de comer boa comida. Ele
gostava da carne e da comida que Esaú trazia.
Rebeca queria que Jacó tivesse o direito de primogenitura e ela acreditou que
seria dele. Também Jacó queria tê-la. (Naqueles dias, a herança maior do pai,
chamada o direito de primogenitura, ia para o filho mais velho). Não sabemos se
Rebeca disse a Isaque as coisas que Deus lhe tinha dito.
Um dia, Jacó estava em casa a fazer um guisado quando Esaú chegou da caça.
Esaú estava com muita fome e disse a Jacó: “Deixa-me, peço-te, comer desse
guisado vermelho” (25:30-31). Então Esaú imprudentemente prometeu vender o
seu direito de primogenitura a Jacó em troca de alguma comida.
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Leitura da Bíblia: Génesis 31:1-16
JACÓ DEIXA LABÃO

Jacó e Esaú discutem sobre uma tigela de guisado

Quão insensato é para uma pessoa rejeitar a sua herança em troca de algum
bem que este mundo lhe pode dar (Hebreus 12:16b). Quão insensato é para uma
pessoa rejeitar a sua herança em Cristo em troca dos prazeres deste mundo.
Esaú não valorizou o seu direito de primogenitura. Por isso, ele é uma figura de
todos aqueles que não valorizam a morte de Cristo por eles. Ao rejeitar ou
afastando-se de Cristo, eles “recaíram sejam outra vez renovados para
arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o
expõem ao vitupério.” (Hebreus 6:6).
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Grupos de pessoas
O livro de Génesis regista os seguintes grupos que viviam na terra de Canaã (a
Terra Prometida) que foi prometida a Abraão:
1. Os habitantes originais, os Cananitas, e várias tribos pequenas (Capítulos
1-24)
2. A linhagem familiar de Ismael (Capítulos 12-18)
3. Os descendentes de Abraão através de Quetura (Capítulo 25:1-4)
4. A linhagem familiar de Esaú (Capítulo 36)
5. As famílias de Jacó (Israel), chamados os filhos de Israel ou os Israelitas
(Capítulos 27-50).
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Jacó terminou o seu tempo com Labão. Ele acreditava que esse era o momento
apropriado para retornar a Israel e voltar para casa. Ele ouviu os filhos de Labão a
dizer que: “Jacó já levou tudo o que era de nosso pai…” E Labão, o seu tio, não
era mais tão amigável a Jacó como antes.
Então o Senhor disse a Jacó: “Torna à terra de teus pais e à tua parentela; e eu
serei contigo.” (31:3).
Jacó chamou as suas esposas ao campo onde ele estava a trabalhar. Ele
contou-lhes quantas vezes Labão tinha-lhe enganado e alterou o seu salário dez
vezes! (31:7). “Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo”, disse-lhes. Este foi
o testemunho de Jacó. Ele estava longe de casa, mas não longe de Deus.
As suas mulheres não adoravam a Deus tal como Jacó adorava. Jacó disse às
suas esposas como Deus o tinha abençoado. Ele disse-lhes coisas que elas não
sabiam. Ele explicou às mulheres que Deus lhe tinha dado ajuda especial com os
rebanhos. Então falou com elas acerca de um anjo visitante que lhe disse: “Eu sou
o Deus de Betel… (onde Jacá tinha feito um voto)… sai desta terra e volta para a
terra de tua parentela” (31:13).
“Pois, faze tudo o que Deus te disse.” (31:16), disseram elas a Jacó. Elas
estavam prontas para confiar no Deus de Jacó e não nos seus próprios deuses.
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Converse sobre isto:
Porque é que Deus abençoou a Jacó por lhe dar 12 filhos?
Porque é que Deus abençoou a Jacó por lhe dar muitos servos e rebanhos
(31:9?
Por que é que Deus fez que se tornasse difícil para Jacó permanecer com
Labão, o seu tio (31:2)?
Por que é que Deus fez com que as esposas de Jacó concordassem com ele em
partir de casa (31:16)?
Deus trabalha através de coisas ordinárias na vida: verdadeiro ou falso?
Será que Jacó deu a Deus a glória por tudo o que tinha acontecido (31:5-13)?
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Leitura da Bíblia: Génesis 31:17-55
JACÓ DEIXA PADÃ-ARÃ

Jacó estava com medo que Labão não o deixasse partir (31:31). Jacó aguardou
que Labão se fosse embora, então ele arrumou todas as suas coisas e deixou
Padã-Arã secretamente. As esposas de Jacó, servos e crianças viajaram nos
camelos (31:17). Os seus homens guiaram os rebanhos de ovelhas e carneiros.
Jacó seguiu atrás deles à medida que avançavam. Tudo o que ele tomou com ele
na realidade pertencia a Labão.
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Leitura da Bíblia: Génesis 30:1-43
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Leitura da Bíblia: Génesis 26:1-22

A FAMÍLIA DE JACÓ E O RESPETIVO REBANHO AUMENTA

DEUS DEU PROVISÃO A ISAQUE

Raquel, tal como Sara mulher de Abraão, era estéril. Raquel não tinha filhos e ela
estava com inveja de sua irmã. Às vezes muitos de nós estamos com ciúmes de
alguém. Os ciúmes surgem em qualquer lugar, e vêm quando menos os
queremos. Portanto, Raquel estava furiosa com Jacó.
“Dá-me filhos, senão eu morro!” gritou ela para Jacó. Isso fez com que Jacó
ficasse aborrecido: “Estou eu no lugar de?” Gritou ele de volta para ela (30:2).
Cada criança é uma prenda de Deus, e no médio oriente um filho era uma
prenda muito especial. Deus ouviu a oração de Raquel e Ele deu-lhe um filho. Mas
isso aconteceu depois de Jacó ter tido seis filhos de Lia, dois filhos da serva de Lia
e dois filhos da serva de Raquel. Jacó teve doze filhos no total.
Jacó trabalhou duramente enquanto cuidava das ovelhas de Labão e Deus
abençoou-o. Mas ele escolheu as melhores ovelhas para aumentar o seu rebanho.
A Bíblia informa que desse modo Jacó veio a possuir grandes rebanhos, além de
servos domésticos, camelos e burros (30:43). Ele tornou-se muito rico à custa de
Labão. Ele era um enganador!

“E havia fome na terra” (v.1). Esta fome foi um teste para Isaque. Será que,
afinal a Terra Prometida por Deus não era assim tão promissora? Provações e
provas fazem parte deste mundo, mas Jesus disse: “Eu venci o mundo…” (João
16:33).
Deus disse a Isaque que ele não precisava de descer ao Egipto para escapar à
fome (v.2). Deus iria dar provisão a ele e à sua família tal como Ele prometeu a
Abraão (v.3).
Muitos capítulos falam de Abraão, Jacó e José, mas existem poucos sobre
Isaque. Capítulo 26 diz-nos aquilo que sabemos sobre a vida de Isaque. Muitos
detalhes coincidem com os da vida de Abraão. Aprendemos que a promessa divina
é dada a cada geração (v.4). Aprendemos mais sobre o caráter de Isaque. Ele não
era um homem de guerra ou alguém que exigia os seus direitos. Isaque enfrentou
provas na Terra Prometida, mas Deus ainda foi fiel. Ele sempre nos dá paz nos
nossos corações enquanto que confiamos na Sua santidade e misericórdia, mesmo
em tempos de dificuldade.
Contudo, como vemos, Isaque nem sempre aprendeu dos erros que o seu pai
Abraão cometeu. É um facto triste que os homens não aprendam dos erros da
história. Isto é porque todos nascemos com uma natureza pecaminosa. Foi por
isso que Deus preparou um Salvador para o mundo através da linhagem de
Abraão, Isaque, Jacó e depois Judá, e através do Rei David até Jesus.
Uma das dificuldades que Isaque experimentou foi esta: os Filisteus tinham
enchido com entulho todos os poços que o seu pai Abraão tinha cavado (26:15). A
água é fonte de vida. Espiritualmente, é símbolo da Palavra de Deus. O inimigo de
Deus tenta enfraquecer a Palavra de Deus para os filhos de Deus. Hoje, muitas
igrejas enfraquecem a palavra de Deus ao permitir falsos ensinos, falsas profecias,
distrações com sinais e maravilhas enganadores ou por não acreditar que Deus
responde às orações.
Isaque deslocou-se para uma área fértil perto da cidade Filisteia de Gerar e ele
tornou-se num agricultor (26:12), assim como um proprietário de ovelhas, cabras
e gado. Porque Deus o fez prosperar, os Filisteus não gostavam dele. Os Filisteus
viveram em Canaã e eles ocuparam a costa ao longo do Mar Mediterrâneo até aos
dias do rei David. O rei Salomão fê-los parte de Israel.

4
Jacó discute com Labão sobre as ovelhas deles
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Converse sobre isto:
Qual seria o resultado de a), b) e c)? Use estas palavras na sua resposta:
promessa de Deus; provisão de Deus; propósito de Deus; poder de Deus.
 Houve uma fome nos dias de Abraão e ele desceu ao Egipto sem perguntar a
Deus (Génesis 12:10).
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 Sobreveio uma fome á terra e Deus disse a Isaque: “Não desças ao Egito…”
(Génesis 26:2).
 Houve uma fome nos dias de Jacó e Deus disse-lhe: “não temas descer ao
Egito…” (Génesis 46:3).

Jacó era fiel com tudo o que fazia para Labão. O tempo passou rapidamente
para ele. Os anos pareciam apenas alguns dias por causa de seu amor por Raquel
(29:20).

REBECA E ABIMELEQUE

Passados sete anos, Jacó pediu a Labão que Raquel se tornasse sua mulher.
Assim, Labão chamou toda a sua família e eles planearam uma festa de
casamento de uma semana. Nessa noite, quando o banquete terminou, Labão
enganou Jacó. Ele deu Lia a Jacó como sua mulher, em vez de dar Raquel.
“Que é isto que me fizeste?”. Jacó lamentou quando acordou na manhã
seguinte e encontrou Lia na cama com ele.
Labão disse: “Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da
primogênita” (29:26).
Foi o mesmo tipo de engano que Jacó tinha feito com o seu pai, Isaque! Jacó
não revidou. Ele confiou em Deus. Ele agora cria nas promessas de Deus. Deus
tem o Seu próprio modo de nos ensinar para que vejamos as nossas fraquezas!
Depois de uma semana com Lia, Labão deu Raquel como mulher a Jacó. Mas
ele teve que fazer um outro acordo com Jacó. “Dar-te-emos também a outra, pelo
trabalho de mais sete anos” ele disse a Jacó (29:27).

Rebeca não estava em perigo de ser levada para o harém de Abimeleque, mas ela
estava em perigo de ser levada pelos homens de Gerar. Quando eles perguntaram
a Isaque sobre Rebeca, ele disse-lhes, “Ela é minha irmã”, porque ele estava com
medo de lhes dizer que era a sua mulher. Eles podem matá-lo (um estranho) e
tomar Rebeca. “Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher”,
disse-lhe o rei (26:10).
Desse modo, Abimeleque protegeu a família de Isaque. Deus usou-o para
proteger a linhagem familiar de Isaque para que eles não se misturassem com
outras tribos. Deus abençoou Isaque com boas colheitas, gado e servos. Então as
pessoas locais ficaram com medo e inveja. Esses sentimentos finalmente surgiram
e os Filisteus expulsaram Isaque (26:13-16).
ISAQUE CAVA NOVOS POÇOS
Os servos de Isaque abriram os poços que o seu pai tinha cavado e também lhes
deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os seus servos também cavaram
novos poços (26:18). Mas quando os homens de Isaque cavaram um novo poço
que tinha água boa em abundância, os pastores do Vale de Gerar fizeram um
alarido.
Isaque cedeu o seu direito justo de reivindicar o poço e foi embora. Finalmente,
Isaque cavou um poço que foi chamado de Reobote. Ele disse: “Por isso, chamou
o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o SENHOR, e crescemos
nesta terra” (26:22).
A lição para os Cristãos é esta: Às vezes você deve ceder aquilo que pensa que
são os seus direitos deve confiar em Deus para que lhe assegure provisão. É Ele
aplana o seu caminho e acrescenta as Suas bênçãos à medida que você avança
(Isaías 26:7).

2

Leitura da Bíblia: Génesis 26:23-33
DEUS FALA COM ISAQUE

Então Isaque subiu a Berseba onde o seu pai tinha cavado um poço (26:23). Esse
foi uma boa deslocação. Ali o Senhor apareceu a Isaque e deu-lhe a Sua própria
promessa especial. Deus tinha abençoado Abraão em Berseba (Génesis 21:33) e
Deus iria falar a Jacó em Berseba (46:2).
“Não tenhas medo, porque Eu sou contigo”, disse Deus a Isaque nessa noite.
Isaque precisava dessa palavra de Deus porque ele não era ousado nem
guerreiro.
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“POR FAVOR, DÁ-ME A MINHA MULHER!”

JACÓ AMOU A RAQUEL MAIS DO QUE A LIA
Jacó amou a Raquel mais do que a Lia (29:30). Isso era compreensível. Ele tinha
amado a Raquel quando eles se encontraram pela primeira vez. E ele apenas tinha
Lia como sua mulher por causa do engano de Labão.
Ter filhos era muito importante naqueles dias. Todas as mulheres queriam dar á
luz filhos, para dar continuidade à linhagem da família. Lia sentiu que Jacó não a
amava e por isso ele esforçava-se para tentar fazer com que o seu marido a
amasse. Em breve, Lia deu à luz um filho. Ela chamou-o de Rúben. Este filho deulhe nova esperança. Deus deu-lhe quatro filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá.
Raquel e Lia seguiram o costume local de dar as suas servas aos seus maridos
como “esposas”.

4
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2.
3.
4.

Converse sobre isto:
Será que Labão teve outro motivo para fazer este engano a Jacó?
Será que Labão estava a ser honesto com Jacó (29:26)?
Será que um homem pode amar duas mulheres igualmente?
Qual é o plano de Deus para o casamento (Génesis 2:24)?
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Converse sobre isto:
1. O que é que Jacó pediu que Deus fizesse por ele (28:20-21)? Será que estava
de acordo com a vontade de Deus?
2. Qual foi a promessa que Jacó fez a Deus (28:22)?
3. Já alguma vez fez uma promessa a Deus? Será que estava de acordo com a
vontade de Deus?
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Leitura da Bíblia: Génesis 29:1-20
JACÓ CHEGA A PADÃ-ARÃ

Jacó continuou na sua viagem até que chegou à terra das pessoas do oriente
(onde Abraão vivia). Ele viu um poço no campo e, portanto, sentou-se (29:2). Um
poço era um sinal que algumas pessoas viviam por perto. Os pastores e as
respetivas ovelhas estavam a descansar debaixo das árvores.
Era perto do meio dia, mas os pastores não tiravam a pedra que tapava o poço
para que Raquel (que era a filha mais nova de Labão) pudesse tirar água para as
ovelhas. Eles estavam a aguardar a chegada de outro rebanho.
Jacó ficou à espera que Raquel aparecesse. Quando ele viu a sua prima ficou
cheio de alegria. Ele foi para o poço: “removeu a pedra da boca do poço e deu de
beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe.” (29:10).
“Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou.” (29:11).
“Sou parente do teu pai e filho de Rebeca,” disse-lhe. Portanto Raquel correu
para casa e contou a Labão.
Ao ouvir esse relatório, Labão saiu a correr para se encontrar com o seu
sobrinho. Já tinham passado muitos anos sem qualquer contacto entre as duas
famílias.
“TU ÉS UM DE NÓS”
“De fato, és meu osso e minha carne.”, disse Labão a Jacó (29:14). Labão
recebeu Jacó em sua família. Esta família não mais adorava o único Deus
verdadeiro.
Labão foi tão astuto como Jacó tinha sido com Esaú. Ele viu como o Jacó
poderia ajudar com o seu rebanho.
“Sete anos te servirei,” ele disse a Labão, “por tua filha mais moça, Raquel”
(29:18.
Pensamos que Labão tinha apenas duas filhas. Lia era a mais velha e Raquel a
mais nova. Lia não era tão bonita como Raquel.
Labão não podia pensar em nenhuma razão para recusar o pedido de Jacó, por
isso ele respondeu: “Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem; fica,
pois, comigo” (29:19).
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Deus iria abençoar Isaque, não por alguma coisa que ele tivesse feito, mas por
causa da fé de Abraão (26:24).
Deus deu a Isaque as mesmas promessas que Ele tinha dado a Abraão. E Deus
disse-lhe que não tivesse medo. Por isso, quando os Filisteus visitaram Isaque
novamente, ele tinha uma nova ousadia – através da fé em Deus.
Também, somos abençoados porque partilhamos a mesma fé no Deus vivo que
os Patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó tinham antes de nós (26:24). E nós podemos
partilhar a mesma ousadia que temos em Cristo. Isso irá eliminar o medo de
nossos inimigos. Então Deus irá abrir os olhos dos nossos inimigos para que vejam
como Deus abençoa o Seu povo (26:28).
DEUS PROTEGE E DÁ PROVISÃO
Abimeleque, o rei inimigo de Gerar, veio visitar Isaque com o seu comandante
Ficol.
Isaque perguntou: “Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do
vosso meio? A resposta surpreendente foi: “Vimos claramente que o SENHOR é
contigo” (26:27-28).
Por isso, Deus usou estes homens pagãos para dar testemunho da Sua bênção
da Aliança a Isaque.
Repare como eles usaram palavras brandas para falar com Isaque. Eles tinham
vindo para falar em paz. Eles comeram e beberam, depois Isaque mandou-os
embora (26:30-31).
Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram a ele e disseram: “Encontrámos
água!” A bênção da provisão do Espírito Santo não podia ser maior.
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Converse sobre isto:
1. Porque é que Isaque construiu um altar e adorou o Senhor (26:25)?
2. Quando os inimigos de Isaque voltaram, porque é que eles falaram de paz e
não de guerra?
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Leitura da Bíblia: Génesis 26:34-35
AS MULHERES PAGÃS DE ESAÚ

Esaú ainda estava a viver na casa da família. Algumas pessoas acreditam que ele
já tinha setenta anos de idade. Podia ter sido que o primeiro casamento de Esaú
(26:34) tinha acontecido antes das coisas que aconteceram com Isaque no
capítulo 26. Agora Esaú casou-se de novo, mas ainda estava fora da linhagem da
promessa de Deus. Isso desagradou muito a Isaque e a Rebeca e talvez fosse isso
que iniciou uma rutura na família que provocou muitas dores de cabeça nos dias
que se seguiram. Mais tarde, Esaú tentou concertar as coisas por se casar com
alguém dentro da família de Abraão (28:6-9).
É uma grande preocupação para os pais quando os filhos de famílias Cristãs
casam com descrentes. Muitas vezes esses filhos afastam-se de nós. Nós
17

admiramo-nos porque é que Isaque e Rebeca não procuraram uma mulher
piedosa para Esaú. Talvez porque não havia harmonia entre Isaque e Rebeca.
Cada um deles favorizavam um filho ou outro.
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Converse sobre isto:
1. Esaú entristeceu os seus pais ao casar com mulheres pagãs (26:34-35). Será
que Isaque tinha algum controlo sobre Esaú?
2. Será que Isaque e Rebeca procuraram uma mulher piedosa para Esaú?
3. Esaú foi ter com Ismael e tomou mais mulheres (28:9). Será que ele estava a
tentar agradar aos seus pais?
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Leitura da Bíblia: Génesis 27:1-13
O PLANO DE RECEBA PARA JACÓ

Rebeca deu preferência a Jacó, o irmão mais novo dos filhos gémeos. E ela sabia
que “desprezou Esaú o seu direito de primogenitura” (25:34).
Isaque sabia que Deus tinha dito que Ele iria abençoar a Jacó (25:23). Mas
Isaque gostava de Esaú porque era um homem ligado à terra e gostava da comida
que este filho produzia. Esaú era um caçador, um lenhador. Frequentemente
matava um cervo e fazer um guisado para o seu pai.
Isaque pensou que tinha chegado a hora de abençoar o seu filho mais velho.
Era costume naquela época, e ainda é, em muitos países. (Na verdade Isaque
viveu mais quarenta anos). Por isso, Isaque chamou a Esaú para lhe dar a sua
bênção final. Ele iria fazer isso enquanto ele se baqueteasse no guisado especial
de Esaú.
O ENGANO DE REBECA
A mulher de Isaque, Rebeca, ouviu aquilo que Isaque disse a Esaú. Rebeca ouviu
à porta da tenda e ela pensou num plano para que Jacó, o filho favorito dela,
pudesse obter a bênção de Isaque. Ela sabia que Jacó anteriormente tinha
“roubado” o direito de primogenitura. Ele tinha enganado Esaú para lhe dar o
direito da primogenitura. Agora ela iria obter também a bênção do filho mais
velho, a bênção final de Isaque. Os planos dela, e as mentiras que ela disse para
atingir esse fim estavam errados.
Mas Deus já tinha dito que Jacó, e não Esaú, seria abençoado. Por isso, nada
poderia mudar o plano de Deus! E não havia nenhuma necessidade para
adicionado a isso. Deus tinha dito: “O mais velho servirá o mais novo” (25:23).
Rebeca sabia isso e pensou que estava a ajudar para que isso acontecesse.
O que ela fez não estava certo, mas o resultado ainda estava nas mãos de
Deus. E ela ainda estava disponível para arriscar o curso de Deus a fim de obter a
sua própria vontade!
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O sonho de Jacó

No sonho de Jacó, Deus falou para ele e repetiu tudo que Isaque lhe tinha
prometido – e mais! Deus prometeu que…
 A família de Jacó iria possuir a terra e espalhar-se em todas as direções;
 Todas as nações seriam abençoadas por causa de sua família;
 Deus iria tomar conta dele e o trazer de volta para esse lugar.
Quando Jacó acordou, ele pensou: “Na verdade, o SENHOR está neste lugar, e
eu não o sabia.” (28:16). Deus estava com Jacó. Nenhum mal poderia sobrevir a
ele. Deus iria protegê-lo da ameaça de Esaú e da longa jornada no deserto.
Jacó chamou esse lugar Betel. Então fez uma promessa a Deus (28:20). Se
Deus cuidasse dele, assim que regressasse a casa em segurança, iria dar um
dízimo a Deus, que era a décima parte de tudo e iria adorá-Lo (28:20-22).
Betel significa casa de Deus. Jacó aprendeu coisas lá. Ele aprendeu que Deus
está em todo o lado. Ele aprendeu que não bastava confiar na fé de seu pai em
Deus. Ele precisava de conhecer e confiar em Deus por si próprio.
Nós não podemos fugir de Deus, não importa para onde vamos ou quão mau o
nosso futuro pareça. Na presença de Deus, o lugar mais solitário torna-se
especial.
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Leitura da Bíblia: Génesis 28:1-22
JACÓ FOGE PARA PADÃ-ARÃ

Isaque disse a Jacó: “Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua
mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão...” (28:2). Então Isaque
acrescentou uma bênção para Jacó que era mais importante do que qualquer
bênção material ou herança que ele tinha prometido anteriormente. Essa bênção
era semelhante (alinhada com) à própria bênção de aliança de Deus feita a
Abraão e Isaque. Isaque orou que Deus…
 Iniciasse uma grande nação através dos muitos filhos de Jacó;
 Desse a Jacó a bênção que Deus prometeu a Abraão;
 Capacitasse Jacó para assumir controlo da terra que Deus prometeu a
Abraão.
Provocado pela raiva de Rebeca, Isaque estava a agir completamente na
vontade de Deus por enviar Jacó para procurar uma mulher entre os familiares de
Abraão – com as palavras da promessa de Deus a soar em seus ouvidos!
Era uma jordana de cerca de 645 km para Padã-Arã, agora Síria. A paisagem
era seca e árida e Jacó estava cansado.
Jacó chegou a Betel assim que a noite caiu. Ele encontrou algumas pedras para
servir de almofada e deitou-se para dormir.
O SONHO DE JACÓ
Enquanto Jacó dormiu, ele teve um sonho. No seu sonho, Jacó viu uma escada
posta na terra e o topo chegava ao céu. Os anjos de Deus subiam e desciam
através dela (28:12). Repare que…
 As bênçãos de Deus vêm de cima e são distribuídas pelos Seus mensageiros
Divinos.
 O Senhor estava no topo dela e Ele é a fonte de toda a bênção (28:13).
 A bondade de Deus produz a Sua perfeita vontade.
 A Sua sabedoria vem de cima e Ele direciona tudo e todos na terra em baixo.
Para os Cristãos, a escada representa Cristo que é Aquele que nos traz mais
perto de Deus (1 Timóteo 2:5). Ele é a nossa “escada” para o céu. A Sua natureza
humana foi plantada firmemente na terra, a Sua natureza divina é do céu. Os
homens e as mulheres não podem ir para o céu expeto através de Cristo (João
14:6).
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Deus escolhe Jacó
A promessa repousou sobre o filho mais novo, Jacó (Romanos 9:7-18).
Deus foi justo quando escolheu Jacó e não Esaú. Ele sabia o futuro destas
duas pessoas e Ele escolheu Jacó pela fé que este iria possuir. Jacó foi paciente
e ele foi capaz de sofrer dificuldades. Um dia ele seria o pai das doze tribos de
Israel. Ele iria sofrer as dificuldades que os seus filhos lhe iriam causar.
A PROMESSA DE DEUS A JACÓ
A chamada e a promessa que Deus deu a Jacó não tinha a ver com qualquer coisa
que Rebeca ou Jacó tinham ou não tinham feito. Foi por causa da graça de Deus.
Deus sabia que Jacó teria a fé para O obedecer. Esaú desprezou o seu direito de
primogenitura. Ele cedeu o direito de primogenitura porque ele não valorizou as
promessas da aliança que Deus tinha feito aos seus antepassados, Abraão e
Isaque.
Os planos de Rebeca, e aquilo que Jacó fez, assegurou-lhe a bênção, mas
afastou-o do seu pai e mãe e tornou inimigo o seu irmão.
Jacó disse à sua mãe que não gostou dos enganos dela. Ela estava até
preparada para arriscar ser separada de Deus. Esse é um aviso para nós para
confiar mais em Deus e menos nos nossos métodos.
Satanás jamais pode destruir os planos de Deus, mas ele (Satanás) provoca
problemas dentro da família de Deus se dermos ouvidos a ele e não a Deus.
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Converse sobre isto:
Isaque deu preferência a Esaú. Será que isso afetou aquilo que Deus planeou
para Jacó?
Rebeca deu preferência a Jacó. Será que isso afetou aquilo que Deus planeou
para ele?
Jacó enganou Isaque ao fazer que lhe desse a bênção. Será que isso afetou
aquilo que Deus tinha planeado para ele?
Quando Jacó agiu incorretamente, como é que isso afetou a família de Deus?
Quando Esaú cedeu o direito de primogenitura e também casou com mulheres
pagãs, como é que isso afetou a família de Deus?
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Leitura da Bíblia: Génesis 27:14-46
ISAQUE ABENÇOA JACÓ

Isaque não percebia que a aliança de Deus foi com Jacó e não com Esaú.
Contudo, Isaque pronunciou a sua bênção sobre Jacó nos termos da aliança de
Deus. O velho homem explicou o que ele deveria ter dito ao seu filho muitos anos
antes! Ele falou em “tomar posse da terra onde tu vives agora” como tinha sido
prometido ao seu pai Abraão muitos anos atrás (13:14-17).
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A bênção que Isaque deu a Jacó era ampla e incluía… plenitude, poder,
bênçãos sobre seus amigos e maldição sobre seus inimigos.
Esaú também foi abençoado, mas não foi suficiente para o confortar e ele
“bradou com grande e mui amargo brado” (27:34). O escritor do Novo
Testamento disse que Esaú se queria arrepender, mas foi muito tarde (Hebreus
12:17).
Todos aqueles que não PERGUNTAM E PROCURAM E BATEM agora, irão chorar
mais tarde. Nem todos os que clamam: “Senhor, Senhor…” (Mateus 7:21) mas
apenas aqueles que, fazendo a vontade de Deus tal como lhes foi revelada, irão
receber misericórdia e entrar no repouso de Deus.
Por isso Jacó recebeu a bênção. Esaú foi “cortado” da herança e da bênção.
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Porventura tu és um Esaú?
“Aqueles que rejeitam aquilo que Deus oferece pela graça, ou não a valorizam,
mas ao invés disso buscam as honras, riquezas ou prazeres deste mundo,
mesmo que amem as bênçãos de Deus, já se julgaram a si mesmos de serem
indignos de tais bênçãos.” Matthew Henry (adaptado).
JACÓ PAGA UM ALTO PREÇO PELA SUA BENÇÃO

Os ‘Esaús’ deste mundo irão dizer: “Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós
profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu
nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos
conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade!” (Mateus 7:22-23).
Esaú implorou de novo por uma bênção (Génesis 27:38). Existem muitos que
não irão receber a bênção de Cristo nosso Senhor, mas em vez disso irão escolher
a bênção da “igreja” e parecem bastante satisfeitos por terem apenas isso.
Esaú chorou amargamente. Isaque respondeu: “Longe dos lugares férteis da
terra será a tua habitação… Viverás da tua espada e servirás a teu irmão” (27:3940). Mais tarde, os filhos de Esaú, chamada a tribo de Edom, foram para as
montanhas. Eles perceberam que as plantações não iriam germinar, por isso eles
pararam de cultivar e começaram a batalhar.
Durante muitos anos Israel governava Edom e as gerações que seguiam (2
Samuel 8:14). Finalmente, Edom rebelou-se (2 Reis 8:20,22) e libertaram-se a si
mesmos de Israel (Génesis 27:40).
Esaú não viu que tudo o que tinha acontecido a ele tinha a ver com a sua culpa!
Poucos de nós olhamos para o espelho da vida e dizemos a Deus: “Peço desculpa!
Foi a minha culpa”.

Esaú estava tão zangado com Jacó que disse que o iria matar. Quando Rebeca
ouviu isso, ela disse a Jacó para ir rapidamente para a casa de seu tio na
Mesopotâmia e ficar lá até que a raiva de Esaú passasse. Ela podia ter pensado
que ele estaria fora por apenas alguns meses.
O esquema de Jacó resultou no seguinte para ele…
1. Ele nunca mais viu a sua mãe de novo.
2. Ele enganou e magoou o seu pai.
3. Ele foi maltratado e o seu tio Labão enganou-o.
4. Brigas e maldade dividiu a sua família.
5. Ele estava com medo do seu irmão e da família de seu irmão.
6. Mais tarde, a tribo de seu irmão tornou-se inimiga de Israel.
Muitas vezes as pessoas provocam os seus próprios problemas, tal como Jacó
provocou os seus próprios problemas. Colhemos aquilo que semeamos (Gálatas
6:7). Se um homem gasta demasiado dinheiro, ele fica em dívida. Se um homem
olha para muitas coisas boas, o que é que irá acontecer com ele? (Provérbios
30:7-9).
Rebeca ficou em casa com Esaú, o filho que ela não amava, a nora que ela
odiava e o marido que ela ajudou a enganar. Então Rebeca disse a Isaque:
“Aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Hete; se Jacó tomar
esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me
servirá a vida?” (27:46).
Assim, Jacó preparou-se para fugir para a família de seu tio em Padã-Arã na
Mesopotâmia.
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ESAÚ NÃO TEVE BENÇÃO

Converse sobre isto:
1. Será que sempre temos tempo para arrependimento?
2. Porque é que era errado que Isaque queria a aliança de Deus para Esaú?
3. Será que é injusto que o filho mais velho fica com a maior parte da herança de
seu pai?
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Converse sobre isto:
Quais foram os resultados das ações de Esaú?
Quais foram os resultados das ações de Jacó?
Quais foram os resultados das ações de Rebeca?
Qual foi o resultado de Isaque mostrar favor a Esaú?
Qual foi o resultado de Deus mostrar favor a Jacó?
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