LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
14

Deus chamou Jacó (1)
LEITURA BÍBLICA: Gn 25:19-34; 27:1-40; Rm 9:10-16; Ml 1:2-3; Hb 12:15a, 16-17

OBJETIVO: Ajudar as crianças a aprenderem a apreciar e valorizar tudo o que Deus nos deu.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Efésios 1:4 (Assim como nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula
perante Ele em amor); Salmo 65:4a (Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que
assista nos teus átrios); 2 Tessalonicenses 2:13a (Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vós,
irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio); 1 Tessalonicenses 5:18 (Em
tudo dai graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.); Filipenses 4:6 (Não andeis
ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração
e pela súplica, com ações de graças).

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Cole lentilhas no fundo de uma tigela de papel ou plástico. Ou recorte
uma tigela traçada em cartolina e cole em um pedaço maior de cartolina. Cole lentilhas no topo da tigela.
Adicione o versículo para memorizar.
CONTEXTO: Abraão tinha cem anos de idade quando Isaque nasceu. Quase quarenta anos depois, Sara
morreu. Algum tempo depois Abraão fez seu servo jurar que encontraria, na terra e na família de Abraão,
uma esposa para Isaque. Pela soberania e provisão de Deus, Isaque se casou com Rebeca, filha de Betuel,
filho de Naor (irmão de Abraão).
CONTEÚDO: Isaque tinha quarenta anos de idade quando se casou com Rebeca. Por muitos anos Rebeca
não teve filhos, portanto Isaque orou ao Senhor por ela. O Senhor ouviu sua oração, e sua esposa ficou
grávida. Rebeca deu à luz gêmeos. Na época em que os bebês nasceram, Isaque já tinha sessenta anos; ele
havia orado por muitos anos antes de Deus responder às orações e dar-lhes filhos. Mesmo antes de
nascerem, os gêmeos já estavam lutando dentro do ventre de Rebeca. Parecia que estavam lutando para
ver quem seria o primogênito, o primeiro a nascer, pois quando o primeiro filho nasceu o segundo estava
segurando o calcanhar do primeiro. O primogênito era de cor avermelhada e muito peludo; foi chamado
Esaú. O segundo filho tinha pele lisa; foi chamado Jacó, que significa “que segura o calcanhar”. Desde o
nascimento Jacó estava lutando para tomar o lugar de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú.

Com o passar do tempo Esaú cresceu e se tornou um caçador habilidoso e um homem do campo. Jacó, no
entanto, era um homem quieto, que morava em tendas. Isaque favoreceu Esaú porque gostava do que ele
caçava, mas Rebeca favoreceu Jacó. O nome de Jacó, além do que segura o calcanhar, também significa
suplantador. Um dia Jacó foi astuto e fez com que Esaú lhe desse seu direito de primogenitura, que era a
herança que pertencia ao filho primogênito. Isso incluía uma porção dobrada da terra que pertencia a seu
pai. Esaú voltou para casa um dia após a caça e estava morrendo de fome; queria desesperadamente comer
alguma coisa, e Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas. Então Esaú pediu a Jacó que lhe desse
um pouco do ensopado, e Jacó lhe deu com uma condição: “Vende-me primeiro o teu direito de
primogenitura.” Você acha que era uma troca justa? Um pouco de ensopado em troca de um direito de
primogenitura muito especial? Esta foi a resposta de Esaú: “Estou a ponto de morrer; de que me aproveitará
o direito de primogenitura?” A resposta de Esaú mostrou que ele desprezava seu direito de primogenitura;
considerava isso sem valor. Então jurou a Jacó e vendeu seu precioso direito de primogenitura a seu irmão
por um pouco de pão e um ensopado de lentilhas.
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Muitos anos depois, quando Isaque estava velho e não podia mais ver, quis abençoar seu filho mais velho,
Esaú, antes de morrer. Então chamou Esaú e disse-lhe: “Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora,
pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me
uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra”
(Gn 27:2-4). Rebeca estava ouvindo quando Isaque falava com Esaú e, enquanto Esaú foi ao campo para
caçar, ela elaborou um plano para ajudar seu filho favorito, Jacó, a receber a bênção de seu pai em vez de
Esaú. Disse a Jacó para pegar duas cabras bem escolhidas do rebanho, e ela prepararia uma refeição
saborosa do jeito que Isaque queria, para que Jacó a levasse para ele e recebesse a bênção de seu pai no
lugar de Esaú. Ela também lhe deu as melhores roupas de Esaú e peles de cabritos para cobrir as mãos e o
pescoço. Como Esaú era um homem peludo, isso ajudaria a enganar Isaque, fazendo-o pensar que era
realmente Esaú trazendo comida para ele. Enquanto Esaú ainda estava caçando no campo, Jacó foi até seu
pai, que lhe perguntou: “Quem és tu, meu filho?” Jacó disse: “Sou Esaú, teu primogênito; fiz o que me
ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes.” Isaque ficou surpreso
por seu filho ter caçado e voltado tão rápido; então disse: “Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho,
e veja se és meu filho Esaú ou não.” Jacó se aproximou de seu pai, e Isaque o apalpou, dizendo: “A voz é de
Jacó, porém as mãos são de Esaú.” Ele não percebeu que era Jacó, pois suas mãos estavam peludas como as
de seu irmão Esaú. Então o abençoou. A bênção do primogênito era completa, e incluía: “Deus te dê do
orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te
reverenciem; sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti; maldito seja o que te
amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar.” (Gn 27:28-29)

Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois que Jacó deixou seu pai, Esaú voltou de sua caça,
preparou uma refeição saborosa e trouxe para seu pai; e pediu-lhe que o abençoasse. Isaque lhe perguntou:
"Quem és tu?", e Esaú disse: “Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito”. Foi nesse momento que Esaú e Isaque
descobriram o que Jacó havia feito de forma enganosa. Isaque começou a tremer muito, e Esaú clamou com
um grito muito forte e amargo, e disse a seu pai: “Abençoa-me também a mim, meu pai.” Mas era tarde
demais. Embora Isaque tenha abençoado Esaú, não foi a bênção completa do filho primogênito. Isaque disse
a Esaú: “Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da
tua espada e servirás a teu irmão; quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz." (Gn
27:39-40).
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você
está servindo.

● Precisamos apreciar o fato de que, dentre tantos filhos, Deus escolheu a nós para conhecê-Lo.
A escolha de Deus não é baseada em nosso comportamento (bom ou mau), nossa posição, nossos pais,
nossa personalidade, nosso caráter ou qualquer outra coisa que somos ou podemos fazer. Não somos
melhores que ninguém. Ele nos escolheu antes mesmo de nascermos (Ef 1:4; 2Ts 2:13). Depende
inteiramente da misericórdia de Deus (Rm 9:10-16). Como devemos ser gratos!

● Devemos ser gratos por tudo que Deus nos deu. Esaú recebeu o melhor, mas não apreciou o que lhe
foi dado (Hb 12:16b: “... como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de
primogenitura.”). Precisamos apreciar e valorizar tudo o que Deus nos deu: pais, casa, comida, aulas de
música, atividades extracurriculares, brinquedos, uma oportunidade de uma boa educação, etc. Por
exemplo, devemos apreciar o quanto nossos pais fazem por nós e perceber como eles trabalham por nós.
Podemos dizer-lhes “Obrigado”, expressar nosso amor ajudando-os. Podemos valorizar nossa educação
fazendo bem o dever de casa e sem reclamar. Podemos fazer nossas tarefas domésticas sem ser
solicitados a fazê-lo. Podemos ter cuidado para não desperdiçar comida e outras coisas que nos foram
dadas.

● Devemos valorizar nosso direito de primogenitura. Hoje todos os escolhidos de Deus têm direito
à primogenitura. Mas para nós o direito de primogenitura não é algo físico ou externo, como terra ou
posição. Nosso direito de primogenitura inclui muitas coisas maravilhosas, incluindo Deus, a Bíblia e a
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igreja. Algumas crianças não ouvem e não aprendem sobre Deus com tanta frequência como nós.
Podemos ir à reunião de crianças todas as semanas, e muitos de nós podem ouvir sobre Deus de nossos
próprios pais, avós e daqueles que se preocupam conosco. Temos Bíblias em nossas casas e podemos
facilmente pegar uma para ler a Palavra de Deus. Em muitas partes do mundo as pessoas não têm fácil
acesso à Palavra de Deus. Na verdade, em alguns países, as pessoas são perseguidas ou até mortas por
terem uma Bíblia ou por crerem no Senhor Jesus. Podemos ser gratos orando e falando com o Senhor
todos os dias, lendo a Bíblia e memorizando bem nossos versículos, e esforçando-nos para chegar na hora
certa para a reunião de crianças. Podemos cantar ao Senhor de coração e levar outros ao Senhor.

● Devemos orar e esperar pacientemente no Senhor. Isaque tinha 40 anos quando se casou com
Rebeca, mas foi cerca de 20 anos depois que Deus lhes deu filhos, respondendo à oração de Isaque por
sua esposa estéril. Como crianças, também podemos aprender a orar por nossas necessidades e esperar
pacientemente em Deus. Às vezes Ele responde nossa oração imediatamente, e às vezes Ele espera. Mas
Seus caminhos, Seus pensamentos e Seu tempo são sempre perfeitos e os melhores para nós (Is 55:8-9).

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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