Lição 9 para 28 de
maio de 2022

Deus indicou claramente que a semente prometida viria
através de Isaque. (Gn. 17:19).
Mas a qual dos dois filhos de Isaque corresponderia
essa bênção?
Esaú era profano (Heb. 12:16). Jacó, no entanto, era
sensível à voz de Deus. Mas os métodos usados por Jacó
não estavam corretos. O fim não justifica os meios, e
Jacó sofreu os resultados de seus erros.

Jacó rouba a benção.

Deus abençoa Jacó (1).
Jacó é enganado.
Deus abençoa Jacó (2).
Jacó é benção.

Nascidos no mesmo dia, Esaú e Jacó desenvolveram personalidades totalmente
diferentes. Esaú era um caçador ativo, e Jacó um pastor tranquilo. (Gn. 25:27).
Esaú estava preocupado apenas com o dia-a-dia. Pelo
contrário, Jacó via além do momento, e ansiava pela
primogenitura e da bênção que a acompanhava (para ser o
elo que conduzia à Semente Prometida).
Aproveitou o momento oportuno para
adquirir a primogenitura que seu irmão
desprezava (Gen. 25:29-34).
Mais tarde, quando Isaque queria
abençoar Esaú, Jacó enganou seu pai e
obteve fraudulentamente a bênção.
(Gn. 27:1-27).

“Jacó tinha ouvido sua mãe se referir à indicação divina de que ele
receberia a primogenitura, e desde então ele tinha um desejo
indescritível de alcançar os privilégios que esta conferia. Não era a
riqueza do pai que ele desejava; o objeto de seus anseios era a
primogenitura espiritual. Ter comunhão com Deus, como o justo
Abraão, oferecer o sacrifício expiatório para sua família, ser o
progenitor do povo escolhido e do Messias prometido, e herdar as
posses imortais que estavam contidas nas bênçãos do pacto —
estas foram as honras e prerrogativas que inflamaram seus
desejos mais ardentes.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 158) – Tradução livre

“E sonhou: e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e
eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela; E eis que o Senhor
estava em cima dela” (Gênesis 28:12-13a)

Esaú reagiu ao engano de seu irmão prometendo que o mataria após a
morte de seu pai (Gen. 27:41). Conhecendo Rebeca, ela encorajou
Isaque a mandar Jacó embora, para procurar uma esposa crente entre
seus parentes. (Gn. 27:42-28:5).
No caminho, Deus abençoou Jacó, apresentandose a ele no topo de uma grande escadaria, cujo o
topo tocava o céu (Gen. 28:11-15;cf. Gen. 11:4). Os
esforços desajeitados de Jacó para alcançar a
bênção foram fúteis, a bênção vem pela graça, só
Deus pode concede-la.
Jacó reagiu com duas promessas, uma espiritual e
outra física: fazer daquele lugar uma casa de Deus;
e devolver a Deus o dízimo de tudo (Gn. 28:22).

“Mas Deus não abandonou Jacó. Sua
misericórdia ainda alcançava ao seu servo
errante e desconfiado. Com compaixão, o
Senhor revelou a Jacó precisamente o que ele
precisava: um Salvador. Havia pecado; mas
seu coração estava cheio de gratidão quando
viu revelado uma maneira pela qual ele
poderia ser restaurado à graça de Deus.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 164) – Tradução livre

“Pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho
servido por Raquel? Por que então me enganaste?” (Gênesis 29:25)

Uma pedra marcou a partida de Jacó de sua terra
(Gen. 28:18), e uma pedra marcou a chegada ao seu
destino. (Gn. 29:10).
“E Jacó amou Raquel" (Gên. 29:18). Sem dote para
dar a Labão para que pudesse casar-se com sua filha,
se ofereceu para trabalhar para ela por sete anos.

No entanto, quando chegou a hora, o astuto Labão
enganou seu genro entregando Lia em vez de
Raquel. (Gn. 29:20-23).
Quando ele se levantou naquela manhã, Jacó viu a
decepção. Ele havia sofrido a lei do talião (Ex.
21:24). Agora ele podia entender seu pai e irmão.
Agora ele estava mais consciente de seu pecado.

Nos anos seguintes, Deus abençoou Jacó, e concedeu-lhe 11 filhos (o
12º, Benjamin, nasceria mais tarde).
Cada um de seus nomes reflete os sentimentos de Lia e Raquel. Apesar
de suas lutas, Deus concedeu a elas a sua bênção. (Gn. 29:31-30:24).

Levi: “União”
Judá: “O louvado”

Issacar: “Leva uma
recompensa”
Zabulon: “Morada”

Filhos de Bila
(Raquel)

Filhos de Lia

Simeão: “Ouvindo”

Naftalí:
“Minha
luta”

Gade: “Em
boa
fortuna”
Aser: “O
feliz”

José: “Ele
tira”

Filhos de Raquel

Dã: “Ele
julgou”

Filhos de Zilpa
(Lia)

Rubén: "Vê, um filho"

Benjamin:
“Filho da
mão
direita”

“Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande
número; e o SENHOR te tem abençoado por meu trabalho. Agora,
pois, quando hei de trabalhar também por minha casa?” (Gênesis 30:30)

Jacó foi uma bênção para Labão e sua
família. No entanto, ele mesmo não tinha
nada. Chegou a hora de trabalhar para ele e
sua família.
Labão tentou enganar seu genro
novamente, mas Deus não lhe permitiu
(Gen. 31:7). Pelo contrário, em um sonho
ele instruiu Jacó a usar as leis da genética
(que ele não sabia) para contornar as
armadilhas de Labão. (Gn. 31:9-13).
Jacó não discute, não se rebela, não busca soluções. Apenas esperar que Deus tome a
iniciativa. Só quando Ele dá a ordem é que Jacó sai da casa de Labão para retornar a Canaã
(Gênesis 31:3).

“Homens a quem Deus favoreceu, e a quem
Ele confiou grandes responsabilidades, às
vezes foram vencidos pela tentação e
cometeram pecados, assim como hoje
lutamos, hesitamos, e muitas vezes caímos
em erro. Suas vidas, com todos os seus
defeitos e erros, estão diante de nós, para
que possam servir como encorajamento e
admoestação.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 215) – Tradução livre

