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Igreja de Deus
Escola Dominical
JACÓ REGRESSA À CASA
Gênesis 29:31 — 35:29
Jacó
ha via
deixado a sua família,
partiu em direcção a
Harã para ir viver
com o seu tio Labão. Lá ele foi enganado a casar-se
com Lia a filha mais velha de Labão em vez de sua
irmã Raquel. Um curto tempo depois, Jacó também
casou-se com a Raquel. Jacó trabalhou catorze anos
para as duas esposas.
Durante esses anos a família de Jacó cresceu. A
Lia e o Jacó tiveram muitos filhos. Mas para Raquel
tinha sido difícil dar a Jacó alguns filhos, e este
problema causou muitos problemas entre essas irmãs.
Por fim, "Deus lembrou-se de Raquel" e dai, ela
nasceu um filho para Jacó, e lhe deram o nome de José.
O Jacó falou à Labão que estava querendo voltar
para casa. Labão disse à Jacó que Deus tinha-o
abençoado por causa de Jacó. Labão concordou em
dar-lhe uma parte de carneiros, cabritos e gados se ele
continuasse a pastar o seu rebanho. Deus abençoou
Jacó excessivamente com "muitos gados e criadas,
criados, camelos e burros."
Um dia Jacó escutou os filhos de Labão a queixarse a seu pai sobre como rico Jacó tinha tornado. E
assim ele soube que a tribulação esteve a chegar!
Deus disse à Jacó para juntar a sua família e as suas
propriedades e voltar à terra de Canaã. Deus prometeu
estar com Jacó.
Jacob enviou para as suas esposas e contou-os
todo que tinha acontecido. Jacob falou de como Labão
tinha mudado os seus salários dez vezes. E também
disse que tudo o anjo de Deus havia lhe
dito em relação a seu regresso à terra de
sua família.
Enquanto Labão foi
longe,
tosquiando as suas ovelhas, Jacó e a sua
família deixada, tomando todo o seu
gado e posses. Antes mesmo da sua
partida, Raquel roubou ídolos do seu
pai, tomou consigo a caminho de Cannã
o seu destino. Jacó e a sua família foram
idos por três dias antes que o Labão
fosse dito dele.
Quando Laban aprendeu que Jacó
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tinha deixado sem contá-lo, ele estava zangado. Labão
e os seus parentes perseguiram depois de Jacó e a sua
família para sete dias. O Deus advertiu Labão num
sonho, "Toma cuidado o que você diz a Jacó, não dálhe sua benção e não o maldize" (A Bíblia Viva).
Quando Labão encontrou Jacó, ele acusou Jacó de
fugir secretamente, antes que Labão podia despedir
com um beijo os seus netos e filhas. Labão também
acusou Jacó de roubar os seus ídolos. (Jacó não soube
que Rachel tinha-os roubado.)
Labão visitou todas tendas, porém não conseguiu
ver os seus ídolos. Antes de ele entrar na tenda de
Raquel, ela havia escondido os ídolos na sela dos
camelos. E porque ela estava sentada a sela, Labão
não pode ver naquela sela. (O que pensas do
comportamento da Raquel, porque é que ela escondeu
os ídolos? Será que aqueles ídolos de alguma maneira
iriam ajuda-la?)
Quando os ídolos não estavam sendo encontrados,
Jacó ficava aborrecido. Ele lembrou Labão como ele
tinha-o servido fielmente durante vinte anos. Labão
tinha-o enganado frequentemente. Sem dúvida, se não
pelo poder de Deus Jacó teria sido pobre. Labão soube
que todas palavras que saíam pela boca de Jacó
constatavam a verdade.
Jacó e Labão amontoaram pedras como testemunho
do acordo feito entre eles para não se causarem mal
algum. Disse Labão, "Que o Senhor nos vigie, a mim
e a você, quando estivermos separados um do outro."
No dia seguinte, Labão beijou e abençoou as suas
filhas e netos, e voltou para a sua terra.
Jacó soube que Deus certamente lhe
havia ajudado, mas ele tinha mais um
medo: ele tinha medo do se encontrar
com Esaú, o seu irmão! Jacó enviou
mensageiros para ir se encontrar com
Esaú; para que fosse pacifico com ele.
Os mensageiros voltaram dizendo a
Jacó que Esaú estava vindo para se
encontrar com ele. Vinha acompanhado
com cerca de 400 homens! Tendo medo
de fúria do seu irmão, ele preparou um
presente para ele e em seguida dividiu o
acampamento para melhor proteger sua
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família.
Naquela noite, como Jacó foi deixado sozinho, um
homem veio diante dele e começou a lutar com ele até
a aurora (amanhecer). Jacó manteve-se firme
segurando no homem, mesmo quando o homem
deslocou a coxa de Jacó, fazendo-o coxo. O homem
insistiu pedindo Jacó que lhe soltasse e deixar-lhe ir
embora, mas dizia Jacó, "não te deixarei ir, até que me
abençoes."
O homem perguntou como ele se chamava. É
quando disse para ele que se chamava Jacó, o homem
disse que jamais seria chamado Jacó (suplantador, que
defrauda outros) mas Israel (o qual triunfa, prevalece
com Deus), porque ele tinha poder com Deus e com
homens que tinham prevalecido. Ele abençoou Jacó.
Porém Jacó soube que esse não era só um simples
homem; ele havia se encontrado cara a cara com o
Filho de Deus!
Na manha seguinte Jacó viu Esaú chegando com
seus homens. Para mostrar Esaú que ele queria paz,
Jacó prostrou-se diante de Esaú por sete vezes. Esaú
correu ao encontro do seu irmão Jacó, abraçou-lhe e
beijou-o. Ainda que Esaú tivesse muitas propriedades,
pela insistência de Jacó ele aceitou o presente de Jacó,
animais como uma bênção e uma oferta de paz.
Deus surgiu a Jacó mais tarde e disse para ele que
devia voltar para Betel e fazer um altar para Ele.
Porém Jacó disse a toda sua família para tirar os seus
deuses estranhos, pois eles iriam a Betel a adorar ao
Senhor Deus. Jacó tomou todos os deuses estranhos e

os enterrou sob uma árvore.
De novo em Betel Deus confirmou a sua promessa,
à Jacó. Logo depois que eles partiram, Raquel morreu,
depois de dar luz o seu segundo filho que lhe chamava
Benjamim.
Jacó finalmente veio a Manre onde Isaque viveu.
Naquele tempo Isaque estava muito velho, porém eles
ficaram muito felizes por terem se encontrado e de
novo. Aos seus 180 anos morreu Isaque, e ele foi
enterrado por seus dois filhos, Esaú e Jacó.
Há muito tempo já passado, quando Jacó fugia da
fúria do seu irmão, Deus havia feito uma promessa, de
estar com ele aonde quer que seja que ele fosse. A
desilusão de Jacó lhe trouxe de certeza muita dor,
desastre na sua vida e na da sua família e é evidente,
mas Deus não o deixo.
Também o Deus prometeu que algum dia Ele traria
Jacó de volta à sua terra natal. Deus cumpriu a sua
promessa e Jacó foi reunido com a sua família. Anos
depois, os homens falaram acerca do amor de Deus
para com Jacó (Salmos 47:4; Malaquias 1:2;
Romanos 19:13). Que lindo saber, que Deus ainda te
ama, mesmo depois de ter praticado muito pecado,
depois de ter caído em muitas falhas. Ele só quer te
ajudar e estar sempre contigo, assim como o fez Jacó.
Versículo Para Memorizar:
"Estou com você e cuidarei de você, aonde quer
que vá . . . ."
—Génesis 28:15

Quantas vezes Labão
alterou (mudou) o salário de Jacó?
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Ponha dentro de um círculo os animais que
Jacó recebia como suas recompensas


Jacó Lutou com Deus corpo a corpo
Quanto tempo Jacó lutou com Deus?

O que é que estava a deslocar da articulação?

Disse Jacó que não deixaria o homem ir se
embora, até que o que?

Para que nome foi alterado o nome de Jacó?
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Esaú Perdoa Jacó
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