
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIAAPRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA

Uma família com problemas Uma família com problemas 

Base bíblica  Base bíblica  Gênesis 25.19-34; cap. 27; 32-33; Josué 24.15; Romanos 13.10 Gênesis 25.19-34; cap. 27; 32-33; Josué 24.15; Romanos 13.10 

Objetivo  Objetivo  As crianças aprenderão que devem amar a família e nos relacionar bem comAs crianças aprenderão que devem amar a família e nos relacionar bem com

ela. ela. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

O homem não precisa dar um "jeitinho" para receber as bênçãos de Deus. O homem não precisa dar um "jeitinho" para receber as bênçãos de Deus. 

Isaque, filho de Abraão, casou-se com Rebeca, a qual tinha o mesmo problema de Sara:Isaque, filho de Abraão, casou-se com Rebeca, a qual tinha o mesmo problema de Sara:

era estérilera estéril. “Isaque orou ao Senhor por sua mulher... e o Senhor lhe ouviu as orações”. “Isaque orou ao Senhor por sua mulher... e o Senhor lhe ouviu as orações”

(Gn 25.21)(Gn 25.21). . 

Rebeca teve gêmeos, que desde o ventre materno lutavam. A luta dentro do ventre deRebeca teve gêmeos, que desde o ventre materno lutavam. A luta dentro do ventre de

Rebeca antecipava a luta entre dois povos (edomitas e israelitas). Além disso, o maisRebeca antecipava a luta entre dois povos (edomitas e israelitas). Além disso, o mais

moço realizaria o papel normalmente ocupado pelo primogênito. moço realizaria o papel normalmente ocupado pelo primogênito. 

Esaú significa "cabeludo", e é o mesmo patriarca que depois foi chamado "Edom", ouEsaú significa "cabeludo", e é o mesmo patriarca que depois foi chamado "Edom", ou

seja, vermelho, por haver comido um guisado avermelhado (Gn 27.3). Esaú se tornouseja, vermelho, por haver comido um guisado avermelhado (Gn 27.3). Esaú se tornou

hábil caçador, impulsivo e até generoso, mas sem domínio próprio e incapaz de apreciarhábil caçador, impulsivo e até generoso, mas sem domínio próprio e incapaz de apreciar

os valores espirituais.  É uma amostra do homem natural.  Esaú era o primeiro filho eos valores espirituais.  É uma amostra do homem natural.  Esaú era o primeiro filho e

possuía o direito de primogenitura. possuía o direito de primogenitura. 

Esse direito consistia em: Esse direito consistia em: 

1. liderança na adoração a Deus e chefia da família;1. liderança na adoração a Deus e chefia da família;

2. dupla porção da herança paterna;2. dupla porção da herança paterna;

3. direito à bênção da aliança, conforme Deus prometera a Abraão.3. direito à bênção da aliança, conforme Deus prometera a Abraão.

O fato de Esaú vender sua primogenitura revela quão pouco valor ele atribuía às bênçãosO fato de Esaú vender sua primogenitura revela quão pouco valor ele atribuía às bênçãos

de Deus. É denominado “profano” (Hb 12.16), que significa carente de espiritualidade.de Deus. É denominado “profano” (Hb 12.16), que significa carente de espiritualidade.

Jacó significa “o que segura pelo calcanhar”, porém, mais tarde, Esaú o interpretou comoJacó significa “o que segura pelo calcanhar”, porém, mais tarde, Esaú o interpretou como

“suplantador” (Gn 27.36). “suplantador” (Gn 27.36). 

Jacó era homem pacífico, porém, interesseiro, ardiloso e astuto no trato com os demais.Jacó era homem pacífico, porém, interesseiro, ardiloso e astuto no trato com os demais.

Apesar disso, preocupava-se com o espiritual. Mas se enganou ao supor que era precisoApesar disso, preocupava-se com o espiritual. Mas se enganou ao supor que era preciso

“um jeitinho” para colaborar com Deus no cumprimento da promessa. A diferença entre os“um jeitinho” para colaborar com Deus no cumprimento da promessa. A diferença entre os

dois se acentuou pelo fato dos pais mostrarem parcialidade, cada qual por um dos filhos,dois se acentuou pelo fato dos pais mostrarem parcialidade, cada qual por um dos filhos,

e não atuarem “como uma só carne”. e não atuarem “como uma só carne”. 

Na tentativa  de adquirir  as  bênçãos pelo  seu próprio  esforço,  Jacó se  aproveitou  daNa tentativa  de adquirir  as  bênçãos pelo  seu próprio  esforço,  Jacó se  aproveitou  da

fraqueza do irmão e, instigado pela mãe, enganou o pai. Tudo isso levou a uma grandefraqueza do irmão e, instigado pela mãe, enganou o pai. Tudo isso levou a uma grande

quebra familiar. Lembre-se, Deus não precisa de um “jeitinho” para abençoar nossa vida.quebra familiar. Lembre-se, Deus não precisa de um “jeitinho” para abençoar nossa vida.

Não é necessário que desejemos a bênção que é de outro. Não é necessário que desejemos a bênção que é de outro. 

Para mim e para você também há uma promessa futura muito  especial:  “Para mim e para você também há uma promessa futura muito  especial:  “os mestresos mestres

sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como assábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as

estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará” (Dn 12.3 — NTLH).estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará” (Dn 12.3 — NTLH).   



Aproveite  esse momento e agradeça a Deus pelo privilégio  de ensinar  as crianças eAproveite  esse momento e agradeça a Deus pelo privilégio  de ensinar  as crianças e

confie que sua vida poderá brilhar como estrela, sempre e eternamente. confie que sua vida poderá brilhar como estrela, sempre e eternamente. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia:  

Romanos 13.10 Romanos 13.10 

Vocês já viram irmãos gêmeos? Vocês têm algum na família? Vocês já viram irmãos gêmeos? Vocês têm algum na família? 

Eles são gêmeos idênticos (iguais) ou são diferentes? Eles são gêmeos idênticos (iguais) ou são diferentes? 

Como os irmãos devem viver? E você, como vive com seus irmãos e amigos? Vocês sãoComo os irmãos devem viver? E você, como vive com seus irmãos e amigos? Vocês são

briguentos ou amigões? Agora, vamos ler na Bíblia um versículo que diz como os irmãosbriguentos ou amigões? Agora, vamos ler na Bíblia um versículo que diz como os irmãos

devem viver. devem viver. 

Na mensagem de hoje, vamos ouvir a história de irmãos gêmeos.Na mensagem de hoje, vamos ouvir a história de irmãos gêmeos.

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Vocês se lembram do que estudamos no culto passado? Vocês se lembram do que estudamos no culto passado? 

Estudamos sobre a família que Deus escolheu para formar o Seu povo - a família deEstudamos sobre a família que Deus escolheu para formar o Seu povo - a família de

Abraão e Sara. Abraão e Sara. 

Vocês se lembram que eles tiveram um filho? Como era mesmo o nome dele? Vocês se lembram que eles tiveram um filho? Como era mesmo o nome dele? 

Isso,  Isaque!  Depois  de  adulto,  ele  se  casou  e  também  teve  a  sua  família.  VamosIsso,  Isaque!  Depois  de  adulto,  ele  se  casou  e  também  teve  a  sua  família.  Vamos

conhecer hoje um pouquinho mais sobre ela. conhecer hoje um pouquinho mais sobre ela. 

I - Casal sem filhos I - Casal sem filhos 

Isaque se casou com uma moça muito bonita chamada Rebeca, mas ela tinha o mesmoIsaque se casou com uma moça muito bonita chamada Rebeca, mas ela tinha o mesmo

problema que Sara - não podia ter filhos. Então Isaque fez a coisa certa quando se temproblema que Sara - não podia ter filhos. Então Isaque fez a coisa certa quando se tem

um problema: um problema: 

Ele orou! Ele pediu a Deus um filho. Deus ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficouEle orou! Ele pediu a Deus um filho. Deus ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficou

grávida.  Depois  de alguns meses,  ela  descobriu  que não havia só  um bebê em suagrávida.  Depois  de alguns meses,  ela  descobriu  que não havia só  um bebê em sua

barriga, mas, dois! barriga, mas, dois! 

Puxa  que  legal,  ela  teria  gêmeos!  Isaque  e  Rebeca  ficaram muito  felizes!  Mas  logoPuxa  que  legal,  ela  teria  gêmeos!  Isaque  e  Rebeca  ficaram muito  felizes!  Mas  logo

Rebeca ficou preocupada, pois os dois irmãos brigavam lá dentro da sua barriga. DeusRebeca ficou preocupada, pois os dois irmãos brigavam lá dentro da sua barriga. Deus

explicou a ela que seus filhos iam formar dois povos e que o filho mais velho ia servir aoexplicou a ela que seus filhos iam formar dois povos e que o filho mais velho ia servir ao

mais  novo.  Chegou  o  grande  dia  do  nascimento  dos  gêmeos.  Primeiro  nasceu  ummais  novo.  Chegou  o  grande  dia  do  nascimento  dos  gêmeos.  Primeiro  nasceu  um

bebezinho ruivo, com bastante pelo, e lhe deram o nome de Esaú. Depois, nasceu seubebezinho ruivo, com bastante pelo, e lhe deram o nome de Esaú. Depois, nasceu seu

irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú; esse recebeu o nome de Jacó. irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú; esse recebeu o nome de Jacó. 

II — Bênção desprezada II — Bênção desprezada 

Esaú e Jacó eram gêmeos, mas desde pequenos não se pareciam um com o outro. NãoEsaú e Jacó eram gêmeos, mas desde pequenos não se pareciam um com o outro. Não

eram diferentes  apenas  na  aparência,  também no  jeito  de  ser,  nos  gostos  e  até  naeram diferentes  apenas  na  aparência,  também no  jeito  de  ser,  nos  gostos  e  até  na

profissão:  Esaú era homem do campo, excelente caçador;  e Jacó era homem calmo,profissão:  Esaú era homem do campo, excelente caçador;  e Jacó era homem calmo,

gostava  de  ficar  por  perto  de  casa  e  cuidava  do  rebanho.  Esaú  era  o  mais  velhogostava  de  ficar  por  perto  de  casa  e  cuidava  do  rebanho.  Esaú  era  o  mais  velho

(primogênito). (primogênito). 

Naquela época, o filho mais velho tinha alguns direitos que os outros filhos não tinham:Naquela época, o filho mais velho tinha alguns direitos que os outros filhos não tinham:

recebia bênção especial  de seu pai,  antes de sua morte,  tinha direito a uma herançarecebia bênção especial  de seu pai,  antes de sua morte,  tinha direito a uma herança

maior e, depois da morte do pai, se tornava o chefe da família. maior e, depois da morte do pai, se tornava o chefe da família. 



Um dia, Esaú chegou do campo cansado e com muita, mas muita fome mesmo! JacóUm dia, Esaú chegou do campo cansado e com muita, mas muita fome mesmo! Jacó

estava fazendo uma sopa de lentilhas. Esaú deve ter sentido um cheiro delicioso e, com aestava fazendo uma sopa de lentilhas. Esaú deve ter sentido um cheiro delicioso e, com a

fome que estava, foi logo pedindo um pouco. Jacó disse que trocaria a sopa pelo direitofome que estava, foi logo pedindo um pouco. Jacó disse que trocaria a sopa pelo direito

da sua primogenitura, isto é, ele queria receber as bênçãos especiais do filho mais velho.da sua primogenitura, isto é, ele queria receber as bênçãos especiais do filho mais velho.

Vocês acham que Esaú ia aceitar uma coisa dessa?Vocês acham que Esaú ia aceitar uma coisa dessa?

Por incrível que pareça, Esaú aceitou! Ele vendeu o seu direito de ser o filho mais velho!Por incrível que pareça, Esaú aceitou! Ele vendeu o seu direito de ser o filho mais velho!

Jacó deu pão e  sopa a  Esaú,  que comeu tudo e  foi  embora.  A Bíblia  diz  que EsaúJacó deu pão e  sopa a  Esaú,  que comeu tudo e  foi  embora.  A Bíblia  diz  que Esaú

desprezou o direito de primogenitura, isto é, não deu valor a algo tão importante. desprezou o direito de primogenitura, isto é, não deu valor a algo tão importante. 

III — Filho mentiroso III — Filho mentiroso 

Quando Isaque já estava bem velhinho e não enxergava mais, chamou Esaú e disse-lheQuando Isaque já estava bem velhinho e não enxergava mais, chamou Esaú e disse-lhe

que sabia que logo morreria, por isso queria lhe dar a bênção que tinha direito por ser oque sabia que logo morreria, por isso queria lhe dar a bênção que tinha direito por ser o

filho mais velho. Isaque disse assim: “filho mais velho. Isaque disse assim: “Pegue o seu arco e suas flechas, vá até o campo ePegue o seu arco e suas flechas, vá até o campo e

cace um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim.cace um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim.

Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer” (Gn 27.3Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer” (Gn 27.3). ). 

Rebeca  escutou  o  que  Isaque  disse  a  Esaú.  Quando  ele  saiu  para  caçar,  ela,  bemRebeca  escutou  o  que  Isaque  disse  a  Esaú.  Quando  ele  saiu  para  caçar,  ela,  bem

depressa, chamou Jacó e lhe contou tudo. Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú,depressa, chamou Jacó e lhe contou tudo. Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú,

e  queria  que  ele  recebesse  a  bênção.  Por  isso,  mandou  Jacó  buscar  ali  perto  doise  queria  que  ele  recebesse  a  bênção.  Por  isso,  mandou  Jacó  buscar  ali  perto  dois

cabritos para que ela preparasse, e assim enganariam a Isaque, fazendo de conta quecabritos para que ela preparasse, e assim enganariam a Isaque, fazendo de conta que

Jacó era Esaú. Jacó era Esaú. 

Que coisa feia, vocês não acham?Que coisa feia, vocês não acham?

Numa família não pode acontecer isso, as pessoas devem ser unidas, devem se amar eNuma família não pode acontecer isso, as pessoas devem ser unidas, devem se amar e

nunca mentir nem enganar! Vocês se lembram do versículo que lemos hoje, no início donunca mentir nem enganar! Vocês se lembram do versículo que lemos hoje, no início do

culto? culto? 

Jacó fez tudo o que sua mãe lhe orientou: vestiu a roupa de Esaú para ficar com o seuJacó fez tudo o que sua mãe lhe orientou: vestiu a roupa de Esaú para ficar com o seu

cheiro e até colocou pele de cabrito, para ficar peludo como seu irmão. Depois de tudocheiro e até colocou pele de cabrito, para ficar peludo como seu irmão. Depois de tudo

pronto,  Jacó  foi  falar  com seu  pai,  que  achou  tudo  muito  estranho,  afinal,  ele  haviapronto,  Jacó  foi  falar  com seu  pai,  que  achou  tudo  muito  estranho,  afinal,  ele  havia

chegado rápido demais. Também achou a sua voz parecida com a de Jacó. Isaque ficouchegado rápido demais. Também achou a sua voz parecida com a de Jacó. Isaque ficou

desconfiado, mas Jacó mentiu por diversas vezes. Depois que Isaque sentiu o seu cheirodesconfiado, mas Jacó mentiu por diversas vezes. Depois que Isaque sentiu o seu cheiro

e colocou a mão nele, para ver se era peludo, convenceu-se de que era realmente Esaúe colocou a mão nele, para ver se era peludo, convenceu-se de que era realmente Esaú

que estava ali, e lhe deu a sua bênção especial.que estava ali, e lhe deu a sua bênção especial.

  

IV — Família separada IV — Família separada 

Um pouco depois que Jacó saiu, Esaú chegou com a caça e a levou para seu pai. EntãoUm pouco depois que Jacó saiu, Esaú chegou com a caça e a levou para seu pai. Então

descobriram que foram enganados. Esaú ficou furioso com Jacó e queria matá-lo. Pordescobriram que foram enganados. Esaú ficou furioso com Jacó e queria matá-lo. Por

isso, Jacó teve que fugir dali, indo para um lugar bem longe. isso, Jacó teve que fugir dali, indo para um lugar bem longe. 

Na viagem, sentiu-se bastante sozinho, agora não podia mais morar com seu pai e suaNa viagem, sentiu-se bastante sozinho, agora não podia mais morar com seu pai e sua

mãe, e ainda por cima, sabia que seu irmão o odiava e queria matá-lo.mãe, e ainda por cima, sabia que seu irmão o odiava e queria matá-lo.

Jacó mentiu e enganou, e isso não foi bom nem para ele, nem para a sua família. MasJacó mentiu e enganou, e isso não foi bom nem para ele, nem para a sua família. Mas

Deus, apesar de tudo isso, ajudou Jacó. Ele se casou, teve muitos filhos, empregados eDeus, apesar de tudo isso, ajudou Jacó. Ele se casou, teve muitos filhos, empregados e

animais. animais. 

Um dia,  Jacó resolveu voltar para perto de seu irmão Esaú.  Na viagem de volta,  eleUm dia,  Jacó resolveu voltar para perto de seu irmão Esaú.  Na viagem de volta,  ele

estava com muito medo, e quando soube que Esaú vinha para se encontrar com ele, noestava com muito medo, e quando soube que Esaú vinha para se encontrar com ele, no

caminho, ficou ainda mais apavorado. Será que Esaú iria matá-lo?caminho, ficou ainda mais apavorado. Será que Esaú iria matá-lo?



Mais uma vez Deus foi bondoso com Jacó e fez com que Esaú o perdoasse. Eles seMais uma vez Deus foi bondoso com Jacó e fez com que Esaú o perdoasse. Eles se

encontraram e fizeram as pazes. Jacó ficou muito feliz com o perdão e a amizade de seuencontraram e fizeram as pazes. Jacó ficou muito feliz com o perdão e a amizade de seu

irmão! irmão! 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Jacó sofreu bastante por mentir e enganar seu pai e seu irmão; sua família ficou desunidaJacó sofreu bastante por mentir e enganar seu pai e seu irmão; sua família ficou desunida

e infeliz. e infeliz. 

E a sua? E a sua? 

Como é o seu relacionamento com seus irmãos? Como é o seu relacionamento com seus irmãos? 

Deus quer que os tratemos bem, que sejamos amigos e companheiros uns dos outros.Deus quer que os tratemos bem, que sejamos amigos e companheiros uns dos outros.

Fazendo assim, vamos ter uma família mais unida e feliz! Fazendo assim, vamos ter uma família mais unida e feliz! 

Quando magoamos nossos irmãos, precisamos pedir perdão e procurar ser mais legaisQuando magoamos nossos irmãos, precisamos pedir perdão e procurar ser mais legais

com eles. Experimente como é gostoso ter um bom relacionamento com os irmãos! com eles. Experimente como é gostoso ter um bom relacionamento com os irmãos! 


