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Igreja de Deus
Escola Dominical
JACÓ É ILUDIDO
Gênesis 28:1 — 29:30
Esaú, o filho
mais
velho
de
Isaque e Rebeca,
estava aborrecido!
O seu irmão Jacó
havia lhe sacado os
seus direitos de primogenitura e bênçãos por uma
decepção. Por conseguinte, sucedeu que depois da
decepção, Esaú desejava matar o seu irmão! Isaque e
Rebeca enviaram Jacó para ir viver com a família de
Rebeca em Padã-arã até que Esaú estivesse frio dos
seus nervos. Antes de Jacó partir, Isaque lhe abençoou
e ordenou-o para que fosse se casar com uma "das
filhas de Labão, irmão da sua mãe."
Como Jacó viajou, ele chegou um determinando
lugar onde parou, porque já estava a começando a
escurecer. Usando algumas pedras para uma almofada,
Jacó deitou-se e dormiu. Já ele adormecido, sonhou
uma escada de mãos que saiam da
terra até aos céus. Viu anjos subindo
e descendo pela escada de mão. "O
Senhor estava acima da escada."
Deus falou a Jacó, dizendo que
Ele era Deus de Abraão e de Isaque.
Deus prometeu que Ele iria dar a terra
onde Jacó dormia a ele e a sua
semente (filhos que estavam por
nascer). Os seus filhos seriam muitos
"como o pó da terra."
Muito importantemente, Deus
contou Jacó, "Veja que Eu estou
contigo … não o deixarei até que eu
faça tudo aquilo que ti disse." Deus
estava por abençoar Jacó e mais tarde
lhe trazer de volta á sua terra natal.
Quando Jacó despertou do seu sonho, logo ele
soube que não estava só. Deus estava com ele! Jacó
pôs "a pedra que usado como travesseiro … um pilar
de [monumento], e aplicou com óleo" sobre isso. Ele
chamou o lugar de Betel. Ai Jacó fez um voto para
Deus (promessa solene). Consistia em seguinte: se caso
Deus o guardasse como ele viajou, vestir-lhe,

alimentar-lhe e permitir voltar para a casa do seu pai
em paz, porém ele serviria o Senhor e daria a sua
décima parte daquilo que recebeu de Deus.
Jacó continuou a caminho de terra do seu tio. Um
dia veio a um "poço na campina" onde três manadas de
carneiros estavam juntas. Quando Jacó soube que os
pastores eram proveniente de Harã, procurou saber se
eles de facto conheciam Labão. Eles disseram, "Sim,
nós o conhecemos." "Como está ele?" perguntou Jacó;
"Ele está bem," responderam novamente os pastores.
Enquanto ele falava com os homens, uma das
filhas de Labão que se chamava pelo nome de Raquel,
surgiu junto ao poço de água para dar de beber às
ovelhas do seu pai. E depois de ela ter feito o seu
trabalho, Jacó beijou-a e chorou de alegria e lhe disse
que eram parentes, relativos. Apressadamente Raquel
correu para casa a fim de dar o seu pai a notícia.
Labão correu em direcção ao Jacó, beijou-o e juntos
voltaram para casa.
Depois de um mês, Labão se
ofereceu em pagar Jacó, caso ele
trabalha-se para ele. Para o salário, Jacó
pediu o casamento com a sua filha
Raquel. Labão concordou, dai Jacó
prometeu trabalhar sete anos para ele.
Jacó amou muito a Raquel e como prova
os sete anos de trabalho pareceram
alguns dias.
Jacó trabalhou duramente, e Labão
prosperou. Tendo feito sete anos, houve
um momento de núpcias. Na manha
seguinte, Jacó descobriu que ele tinha se
casado com Lia, a irmã mais velha da
Raquel, em vez de Raquel! (Como de
costume deles, Lia tinha que ser
duramente mascarada de véu. Porém Jacó estava sem
ideia que ele se estava casando com a Lia invés da
mulher que pretendia.)
Agora Jacó estava muito aborrecido pela decepção
sobretudo por ser enganado. Jacó foi a Labão. O seu
tio disse para ele que era o costume de casar primeiro
a mais velha e que ainda tinha a oportunidade de casar
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a Raquel. (No tempo dos nossos antepassados, alguns
homens tinham mais de uma mulher, porém, isto era
uma divergência da lei de Deus, bem como afastar-se
da lei de Deus. Era e ainda é sempre contra – sua lei –
um homem, uma mulher, isto é, o que alega Deus.)
Labão pediu Jacó que ficasse mais uma semana dai
levaria Raquel. Mas ele teria que trabalhar para Labão
para sete mais anos. Podes ter a certeza de que Jacó
deve ter se lembrado o quão ele enganou o Esaú seu
irmão e seu pai Isaque. Pensas que Jacó deve ter
imaginado em algum momento que um dia ceifaria ou
colheria daquela decepção?
Deus tem uma lei de semear e colher. Ninguém

pode ganhar coisa alguma pelo pecado. Jacó ceifou
repetidas vezes do seu pecado. Mesmo assim, Deus era
fiel. Ele sempre cumpriu as suas promessas a Jacó.
Até que um dia voltaria para a sua parentela. Até
naquele tempo Deus esteve com Jacó, como Ele já
havia prometido.

Versículo Para Memorizar:

"Não se deixem enganar: de Deus não se zomba.
Pois tudo o que o homem semear, isso também
ceifará."
—Gálatas 6:7

Jacó Casou
Lia
e
Raquel
Faça alguns traços para ligar os
pedaços de quebra-cabeças

Labão deu
Jacó

Labão
concordou
dar Raquel

Ele tinha sido
enganado.

Para mais
sete anos de
trabalho

De manhã
Jacó
encontrou

Jacó disse que
ele trabalharia
Sete

Mais Raquel
do que Lia.
Jacó
amou

Lia, não
Raquel.

anos sem
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casar Raquel
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E Jacó saiu de Berseba,
e foi em direcção
Ele
acendeu
sobre um
certo lugar,
e ai todos
tardaram
já estava posto;
e ele tomou das

já estava

porque
o

naquele
lugar, e os
põe para
seu

naquele
lugar para
dormir.

e

E ele sonhou, contemplou ou viu

assentado
na terra e o
cimo disto
tocou o
céu.
E viu os

desciam e subiam por isto.
—Génesis 28:10-12

Então usa essas palavras para preencher os espaços em branco:
pedras
Harã

noite
sol

almofadas
deitar-se

uma escada
anjos de Deus
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O SONHO DE JACÓ
Jacó é Iludido
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