LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
15

Deus chamou Jacó (2)
LEITURA BÍBLICA: Gn 27:41-46; 28:1-22

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus se preocupa conosco e nos chama para termos um relacionamento
pessoal e íntimo com Ele.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Gênesis 28:15 (Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra,
porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido.); 2 Coríntios 6:16c (serei o seu Deus,
e eles serão o Meu povo.); Salmo 37:5 (Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.);
Tiago 4:8a (Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
Fácil: Cole canudinhos, tiras de cartolina ou palitos de picolé para formar uma escada em um pedaço de
cartolina.
Médio: Faça um “alpinista de papel”, uma figura de papel que escala um barbante (usando papel, barbante,
canudinho, fita adesiva e uma moeda). Há maneiras diferentes de fazer isso. Diversas instruções podem ser
encontradas online, por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=lGgRGFsjRes
Difícil: Faça um brinquedo da “escada de Jacó”. Suprimentos necessários: cartolina, papelão, placa de espuma
ou pequenas pranchas de madeira; duas a três cores de fita de 0.5 centímetro de largura; cola. Instruções: 1)
Corte 12 quadrados de 10x10 cm de papelão. 2) Corte três pedaços de fita, cada uma com 1 metro de
comprimento. 3) Cole a fita em um pedaço de papelão, fazendo um “sanduíche” colocando um segundo
pedaço de papelão por cima. 4) Repita. 5) Apare as bordas da fita. Deixe secar.
CONTEXTO: Jacó não apenas tomou o direito de primogenitura de Esaú, mas também roubou a bênção de
Isaque sobre Esaú, mentindo e enganando seu pai, Isaque. Esaú odiava Jacó por roubar sua bênção, e planejou
matar Jacó depois que seu pai morresse. Ele disse em seu coração: “Vêm próximos os dias de luto por meu
pai; então, matarei a Jacó, meu irmão.” (Gn 27:41). As palavras de Esaú foram ouvidas por alguém que contou
a Rebeca o que Esaú planejava fazer. Para proteger Jacó de Esaú, sua mãe Rebeca queria que Jacó fugisse para
junto de seu irmão Labão em Harã e ficasse com ele por algum tempo. Ele deveria ficar lá até que a fúria de
Esaú passasse e ele se esquecesse do que Jacó fez. Rebeca persuadiu seu marido Isaque a enviar Jacó para
outro lugar, a fim de que ele não se casasse com alguma das filhas de Canaã. Portanto Isaque chamou Jacó e
o enviou a Harã, para a casa de Labão, para que se casasse com alguma moça de lá. Então Isaque abençoou
Jacó e lhe disse que fosse para lá.
CONTEÚDO: Jacó foge de Esaú e sai de casa. Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e saiu de casa a fim de ir
para a casa de seu tio Labão. No caminho chegou a um lugar e ficou lá a noite toda, porque o sol já havia se
posto. Jacó pegou uma das pedras do local para usar como travesseiro e dormiu.
O sonho de Jacó. Enquanto Jacó dormia, teve um sonho: havia uma escada colocada na terra, e seu topo
alcançava o céu; e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. O Senhor estava em pé acima dela e disse:
“Eu sou o SENHOR, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu ta darei,
a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra; estender-te-ás para o Ocidente e para
o Oriente, para o Norte e para o Sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não
desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido.” Jacó acordou do sono e disse: “Na verdade, o SENHOR
está neste lugar, e eu não o sabia.” E, estando com medo, disse: “Quão temível é este lugar! É a Casa de Deus,
a porta dos céus.” (Gn 28:13-17).
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O voto de Jacó a Deus. Jacó levantou-se de manhã cedo e pegou a pedra que havia colocado sob a sua cabeça,
a erigiu como uma coluna e derramou óleo em cima dela. Ele marcou este lugar para lembrar o sonho que
recebeu de Deus e a maravilhosa promessa que Deus lhe deu. E chamou aquele lugar de Betel, que significa
a casa de Deus. Então Jacó fez um voto. Um voto é uma promessa solene. Ele jurou: “Se Deus for comigo, e me
guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu
volte em paz para a casa de meu pai, então, o SENHOR será o meu Deus.” (Gn 28:20-22).

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.
● Quando Deus nos chama, Ele quer ser nosso Deus pessoal e deseja que O conheçamos
intimamente. Deus arranjou as circunstâncias de Jacó para que ele pudesse conhecê-Lo de maneira
pessoal. Ele era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, mas também queria ser o Deus de Jacó. Assim como
fez com Jacó, Deus prepara nossas circunstâncias para que O conheçamos de maneira pessoal. Por exemplo,
Deus decidiu quando, em que família, e onde nasceríamos. Deus providenciou os professores que teríamos
na escola. Ele sabe o que é melhor para nós e deseja que nos aproximemos Dele (Tg 4:8a). Ele está sempre
cuidando de nós, cuidando de todas as nossas necessidades e nos levando a conhecê-Lo.

● Deus está sempre conosco, inclusive nas situações difíceis. Jacó era um homem quieto, que morava
em tendas (Gn 25:27). Ele era muito apegado à sua mãe, Rebeca, e estava acostumado a ficar em casa. Essa
foi uma época muito difícil para Jacó. Ele provavelmente estava assustado e se sentindo sozinho quando
viajava. Nessa situação Deus veio a ele em um sonho que tranquilizou Jacó. Sempre que estamos em uma
situação difícil, Deus está esperando para vir até nós para nos ajudar e nos encorajar. Não importa o que
aconteça, Ele sempre está conosco. Deus se preocupa conosco e cuidará de nossas necessidades. Nossos
pais também se preocupam conosco e cuidam de nós, mas às vezes estamos na escola ou em outros lugares
sem nossos pais; contudo nosso Deus onipresente (que está sempre presente) e onisciente (que conhece
tudo) está sempre conosco.

● Para crianças mais velhas: Nossas escolhas têm consequências. Devemos ser cuidadosos e
atenciosos ao fazer escolhas. As escolhas têm um resultado, uma consequência. Quais foram algumas
escolhas que Esaú e Jacó fizeram, e quais foram as suas consequências? Na lição anterior vimos que Esaú
fez a escolha de desistir de seu direito de primogenitura em troca de um ensopado de lentilhas e pão. Ele
desprezou seu direito de primogenitura (Gn 25:34). A consequência foi que ele perdeu seu precioso direito
de primogenitura. Jacó também fez algumas escolhas. Ele valorizou o direito de primogenitura e a bênção
de seu pai, mas os adquiriu de maneira enganosa. A consequência foi que ele teve que correr para salvar
sua vida e fugir de seu irmão. Somos confrontados com muitas escolhas todos os dias. Podemos considerar
e nos esforçar para fazer boas escolhas todos os dias. Podemos escolher honrar e obedecer a nossos pais.
Podemos escolher prestar atenção na escola e ouvir nossos professores. Podemos escolher estar com bons
amigos e não participar de coisas más que outras pessoas estão fazendo ao nosso redor. Podemos escolher
ser gratos pelo que temos em vez de reclamar. Quando cometemos erros, porém, o Senhor ainda nos ama
e quer que voltemos para Ele. Podemos nos arrepender e confessar nossos pecados.

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