LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
16

Deus chamou Jacó (3)
LEITURA BÍBLICA: Gn 29:1-30

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus traz Suas pessoas chamadas através de muitas situações, inclusive
situações difíceis, a fim de treiná-las para serem vasos adequados.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Tiago 1:12 (Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque, depois de ter
sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Ele prometeu aos que O amam.); 1 Pedro 4:19 (Por isso,
também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do
bem.); Romanos 8:28 (E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o Seu propósito.) Provérbios 3:12 (Porque o SENHOR repreende a
quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.) Lucas 6:31 (Como quereis que os homens vos
façam, do mesmo modo fazei a eles.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Crie um jogo de palavras cruzadas ou caça-palavras para as crianças
usando palavras e nomes mencionados nesta lição.

CONTEXTO: Esta semana continuamos com Jacó em sua jornada para Harã. Sua intenção (além de escapar
de Esaú) era encontrar Labão, irmão de Rebeca, na esperança de encontrar uma esposa.

CONTEÚDO: Depois de uma longa jornada, Jacó finalmente chegou à terra do oriente. Ele perguntou a
algumas pessoas lá e descobriu que eram de Harã e conheciam Labão, seu tio. Foi ali que Jacó conheceu
Raquel, filha de Labão. Depois de ajudá-la a dar água ao rebanho de ovelhas, ele lhe disse que era filho de
Rebeca. Então Raquel correu para contar a notícia a seu pai, Labão.

Labão recebeu Jacó calorosamente e o saudou como um membro da família. Jacó permaneceu com seu tio,
e durante esse período trabalhou para Labão. Depois de mês, um dia Labão disse a Jacó: “Acaso, por seres
meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário?” Labão tinha duas filhas. Lia, a mais
velha, tinha olhos sem brilho (fracos). Raquel, a mais nova, era bonita e a favorita. Jacó amava Raquel, logo
respondeu: “Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel.” Labão concordou com o acordo, e por
isso Jacó ficou e trabalhou para ele por sete anos. Contudo os anos pareciam apenas alguns dias para Jacó,
por causa do amor que ele tinha por Raquel.
Passados os sete anos e cumprido o acordo, Jacó disse a Labão: “Dá-me minha mulher”. Então Labão reuniu
as pessoas para celebrar. No entanto, naquela noite, em vez de trazer Raquel a Jacó, Labão trouxe Lia.
Naquela época o rosto da noiva era coberto com um véu, e por ser muito escuro à noite Jacó não percebeu
que havia recebido a pessoa errada para ser sua esposa. Na manhã seguinte Jacó descobriu que era Lia! Ele
deve ter ficado bastante surpreso e chateado. Então foi até Labão e disse: “Que é isso que me fizeste? Não
te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa
terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra,
pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás.” (Gn 29:25-27). Assim Jacó foi enganado por seu tio,
e teve que trabalhar para ele por mais sete anos para ter Raquel. Jacó concordou em fazer isso porque
amava Raquel.

No total, Jacó trabalhou para Labão por 20 anos. O homem trapaceiro, e que havia agarrado o calcanhar do
seu irmão ao nascer, havia encontrado alguém a seu nível! Jacó era um suplantador astuto, mas Labão era
ainda mais astuto que Jacó; trapaceou e enganou Jacó diversas vezes durante esses 20 anos. Ele enganou
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Jacó dando-lhe Lia depois que Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Nas próximas lições veremos como
Labão mudou dez vezes o salário de Jacó (Gn 31:7). Ele fez um acordo com Jacó que lhe permitiria possuir
seu próprio rebanho de ovelhas, mas sorrateiramente impediu que isso acontecesse (Gn 30:35). Jacó
aprendeu muitas lições difíceis durante esses 20 anos; Deus estava lhe mostrando que tipo de pessoa ele
realmente era, dando-lhe experiências específicas com outra pessoa muito astuta, seu tio Labão.
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.

● Deus é justo. Jacó pode ter pensado que havia “escapado” com seu comportamento trapaceiro. Ele iria
para Harã, encontraria uma esposa e voltaria em pouco tempo para desfrutar novamente da presença de
sua mãe e reivindicar seu direito de primogenitura. Mas ele não escapou de nada. Deus o disciplinou
especificamente para mostrar-lhe como era injusto seu comportamento trapaceiro. Sendo chamados de
Deus, nunca devemos pensar que escaparemos de nossas ações injustas.

● Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Provérbios 3:12 diz: “Porque o SENHOR repreende a quem
ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.” Sempre que somos disciplinados por nossos pais ou
diretamente pelo Senhor (através de nossas circunstâncias), não devemos reclamar que todo mundo
parece escapar das consequências e nós não. Deus nos deu pais para nos guiar. Mesmo que às vezes não
concordemos com suas decisões, orientação ou disciplina, devemos confiar e respeitar seu julgamento.
Devemos perceber que este é o grande amor e a misericórdia de Deus para conosco. Assim como nossos
pais nos disciplinam a fim de podermos crescer para sermos pessoas adequadas, Deus também nos
disciplina a fim de nos treinar para sermos vasos adequados que podem ser úteis a Ele.
● Devemos ser úteis tanto em casa como em outros lugares. Jacó trabalhou enquanto estava com seu
tio Labão por um mês sem salário (Gn 29:14-15). Foi Labão quem levantou a questão de pagar a Jacó por
seu trabalho. Isso mostra que Jacó trabalhou e ajudou voluntariamente na casa de seu tio. Quando
estamos em casa ou na casa de outra pessoa, quais são algumas maneiras pelas quais, como crianças,
podemos ajudar? Por exemplo, depois de comermos, podemos ajudar a tirar os pratos e colocá-los
cuidadosamente na pia. Não devemos apenas sair correndo para brincar.

● Ao contrário do homem, Deus sempre cumpre Suas promessas. Labão não cumpriu sua promessa
de dar Raquel a Jacó depois de 7 anos. Você já fez alguma promessa que não cumpriu? Mas Deus sempre
cumpre Suas promessas. Podemos confiar plenamente na Palavra de Deus na Bíblia. Também devemos
ter cuidado antes de fazer qualquer promessa às pessoas e, se fizermos alguma promessa, devemos pedir
a Deus que nos ajude a manter nossa palavra.

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