Lição 10 para 4 de junho de 2022

Jacó finalmente retorna à Terra Prometida. Agora, por causa de seus
erros passados, ele tem que enfrentar a ira de seu irmão Esaú.
Ele busca o perdão de Deus e o de seu irmão. A partir daquele
momento, ele é um novo homem: Israel.
Problemas agora surgem dentro de sua família. Por essa razão, ele os
convida a abandonar a idolatria, e os leva a um pacto com Deus.

Por que Jacó temia Esaú (Gênesis). 32:11)?
Esaú havia prometido matar Jacó
(Gen. 27:41). Jacó busca reconciliação,
mas Esaú vem com 400 homens.
Então, ora e se apega às promessas
divinas. (Gn. 32:9-12).

Depois de fazer tudo o que podia, ele foi
deixado sozinho para orar, buscando o perdão
divino. A luta espiritual tornou-se em luta
física (Gen. 32:13-24).
Finalmente, Jacó se apega ao "homem", a quem reconhece como o próprio Deus (Gn. 32:30),
e pede sua bênção (Gn. 32:26). Então Deus lhe assegura: "Você superou.” (Gn. 32:28).

“Então disse Jacó: […] tenho visto o teu rosto, como se tivesse
visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim.”

Além dos presentes que lhe
enviou, Jacó se prostra sete
vezes na frente de seu irmão.
(Gn. 33:1-3).

(Gênesis 33:10)

Ele quer deixar claro que não
pretende exigir o cumprimento
da bênção de seu pai.
(Gn. 27:29).
A reação de Esaú surpreende o próprio Jacó. Seu irmão o perdoou! (Gn. 33:4).
As palavras de Deus foram cumpridas: “Lutaste com Deus e com os homens, e você venceu”
(Gn. 32:28).
Agora ele é Israel, um novo homem. Ele foi perdoado por Deus e por seu irmão. Ele sabe que
não o merece. Agora sabe completamente o que significa GRAÇA.

VIOLÊNCIA QUE GERA VIOLÊNCIA

“os filhos de Jacó […] e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em
Israel, deitando-se com a filha de Jacó; o que não se devia fazer assim.” (Gênesis 34:7)

Finalmente, Israel tem paz, e adquire seu primeiro terreno em
Canaã. Lá ele constrói um altar para Deus (Gn. 33:18-20).
Mas a paz durou pouco. Siquém estuprou Diná, filha de Jacó. No
entanto, ele estava disposto a reparar seu erro. (Gn. 34:1-4, 8).
Simeão e Levi, representantes de Deus, queriam
que tudo fosse feito de acordo com a vontade
de Deus. No entanto, eles traíram, mataram e
saquearam. (Gn. 34:13-17, 25-29).
Jacó se preocupa mais com as consequências que esta
ação poderia trazer do que com o comportamento infame
de seus filhos. (Gn. 34:30-31).
É evidente que Deus não aprova esses atos, então decide
redirecionar a família para uma nova relação com Ele.

“Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses
estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes.” (Gênesis 35:2)

Deus decidiu renovar seu pacto com Jacó. Mas desta vez, toda a família
estaria envolvida (Gn. 35:3).
Jacó, ciente de que sua família precisava se aproximar mais de Deus,
pediu a eliminação de todos os ídolos. A resposta foi unânime. (Gn. 35:4).
Deus os protegeu ao longo do caminho (Gn. 35:5-6). Lá Jacó construiu um
altar, em memória de seu primeiro encontro com Deus. (Gn. 35:7).

Em que
implicava a
benção de Deus
a
Jacó-Israel (Gn.
35:11-12)?

A MORTE DE RAQUEL
“Assim morreu Raquel, e foi sepultada no
caminho de Efrata; que é Belém.” (Gênesis 35:19)

Jacó teve que enfrentar a morte de sua amada. Sua mãe
Rebeca tinha morrido antes de seu retorno. Débora, assistente
de Rebeca, morreu em Betel. (Gn. 35:8).
Agora, Raquel morre a caminho de Belém, dando à luz seu
último filho, Benoni, "filho da minha tristeza", a quem Jacó
chamou de Benjamin, "filho da mão direita". (Gn. 35:16-18).

Logo depois, Rubén desonra o pai dormindo com Bila (Gen.
35:22). Embora Israel estivesse em silêncio, ele acabou por tirar
Ruben do direito da primogenitura por essa razão. (Gn. 49:3-4).
É claro que nem Israel nem sua família foram perfeitos. Mas
Deus cumpriria seu propósito neles, não importa o quão caótico
fosse.

“Daquela luta noturna ao lado do Jaboque, Jacó saiu
feito um homem diferente. A autoconfiança tinha
sumido. A partir daí, ele já não manifestou sua
astúcia anterior. Em vez de ocultação e engano, os
princípios de sua vida eram simplicidade e
veracidade. Ele tinha aprendido a confiar com
simplicidade no braço onipotente; e em julgamento
e aflição ele humildemente submeteu à vontade de
Deus... a fé de Abraão e Isaque apareceu em Jacó com
toda clareza.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 185) – Tradução livre

“Jesus sabe as circunstâncias que cercam
todas as almas. Você pode dizer: eu sou um
pecador, um grande pecador. Você pode ser;
mas quanto pior você é, mais você precisa
de Jesus. Ele não se afasta de ninguém que
chora contritamente. [...] Ele perdoará
livremente todos que vierem a ele por
perdão e restauração."
E. G. W. (O Desejado de todas as nações, pg. 521) – Tradução livre

