
 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

A Série Biografias Bíblicas tem o intuito de levar às pessoas de forma simples 

e objetiva os costumes da época do personagem em questão, porque ele 

precisou fazer tal coisa em determinado momento de sua vida e por aí vai. Por 

eu ser professor de teologia básica e avançada do CEA da Igreja Renascer em 

Cristo há vários anos, tenho a visão de facilitar a história para os alunos, 

querendo ou não, às vezes a leitura da Bíblia acaba se tornando confusa porque 

a pessoa não sabe a forma correta de lê-la e interpretá-la, e isso é mais comum 

do que se imagina, na verdade ela não entender no começo não é um problema, 

o grande problema mesmo é interpretar errado. 

Minha forma de escrita é mais voltada como se estivéssemos em uma conversa 

informal, como amigos mesmo, pois é dessa forma que interajo com meus 

alunos, não crio barreiras ou abismos por ser professor, autoridade eclesiástica 

ou detentor de um conhecimento, crio pontes para as pessoas atravessarem com 

mais segurança. Se analisarmos a vida de Jesus e a forma como ele trabalhava, 

era exatamente assim, uma pessoa simples, por exemplo: um cego grita por 

ele, as pessoas ao redor mandam ele calar a bola alegando que o mestre estava 

ocupado demais para falar com ele, mas Jesus manda chama-lo até ele e atende 

seu pedido, então, tento ser simples e claro em minha abordagem, foi até 

mesmo uma recomendação de um amigo meu formado em história pela USP, 

Ronaldo Mota – Motinha, pois meu foco é alcançar pessoas que buscam 

conhecimentos para entender contextos bíblicos para o dia-a-dia, e não fazer 

um livro técnico para doutores em história. 

Espero poder ajuda-lo em sua busca em mais essa história, e caso tenha alguma 

dúvida, estarei plenamente disponível a tirar quaisquer dúvidas pelo e-mail: 

zimith@gmail.com, será um prazer responder e ajuda-lo a chegar a um novo 

nível. 
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CAPÍTULO 1 

 

“PANORAMAS GERAIS SOBRE JACÓ/ISRAEL” 

 

 

 

Jacó ou Jacob (em hebraico: בקעי – Yaʿaqov –, em árabe: بوقعي – Yaʿqūb), 

também conhecido como Israel (em hebraico: ִשי  :Yisraʾel; em árabe– יֵָארְׂ

يل سرائ  Isrāʾīl), foi o terceiro patriarca da bíblia. Entretanto, arquelogistas – ا

não encontraram nenhuma evidência significativa da existência de Jacó.  

Jacó – no texto grego da Septuaginta, Ἰακώβ – é traduzido como "aquele que 

segura pelo calcanhar". Tomando como referência a mesma fonte, Israel – no 

grego, Ἰσραήλ - é traduzido como "aquele que lutou com Deus". 

Era filho de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Sua 

história ocupa vinte e cinco capítulos do livro de Gênesis.  

Feita a profecia de Deus a Rebeca sobre as duas nações que nasceriam do seu 

ventre é que nascem Esaú e Jacó. Seus descendentes seriam os edomitas e os 

israelitas, respectivamente. O último, com suas esposas Lea e Raquel, e suas 

duas concubinas, Bila e Zilpa, teria doze filhos – os futuros líderes das 
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famosas Doze Tribos de Israel : Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dã, Naftali, 

Gade, Aser, Issacar, Zebulom, José e Benjamim. Sua filha era Diná.  

José não entra na composição direta do futuro estado de Israel, mas sim os seus 

dois filhos – Manasses e Efraim –, os quais seriam adotados por Jacó. Levi é 

outro filho de Jacó que não recebe herança na Terra Prometida, porque o 

Senhor é a sua herança. 

Após se passar pelo irmão para obter a bênção do pai, Isaque (já em leito de 

morte), Jacó entra em pé de guerra com Esaú. Sua mãe aconselha-o a sair de 

casa, prometendo-o chamar de volta quando o irmão se acalmasse. Jacó com 

idade de 76/78 anos sai da casa de seu pai e vai para Padã-Arã. (região da atual 

Síria) Lá casa-se com duas jovens, Léia e Raquel. Após trabalhar quatorze anos 

pelas esposas e mais seis anos pela família, (Gênesis 31.41) Deus diz para 

retornar a sua Terra. (Gênesis 31.3) Ele parte com suas duas esposas, duas 

criadas, onze filhos, seus criados e respectivos rebanhos. Após fazer um pacto 

com Deus, que o ajudaria a voltar para a Terra Prometida são e salvo, já em 

viagem e rumando sul ao longo de uma rota que ficaria a leste do rio Jordão, a 

caravana chega ao Jaboque, um afluente do rio maior, e Jacó toma ciência de 

que o irmão estaria a caminho com um exército de quatrocentos homens. Ele 

resolve então mandar a família atravessar o rio para ali ficar em comunhão com 

Deus e passar a noite à margem norte do afluente.  

Diz o Gênesis: "Ficando ele só (...) lutava com ele um homem, até o romper 

do dia. Vendo a este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa; 

deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: 'não te 

deixarei ir, se não me abençoares'. Perguntou-lhe, pois: 'Como te chamas?'. 

Ele respondeu: 'Jacó'. Então disse: 'Já não te chamarás Jacó, e, sim, Israel: 

pois como príncipe lutaste com Deus e os homens, e prevaleceste'. Tornou 

Jacó: 'Dize, rogo-te, como te chamas?'. Respondeu ele: 'Por que perguntas 

pelo meu nome?'. E o abençoou ali." (Gênesis 32:24:9) 

Jacó retorna a Terra de seus pais com noventa e oito anos e ainda vê seu pai 

durante mais vinte e dois anos que morre com 180 anos de idade, dez anos 

antes de Jacó ir para o Egito encontrar seu filho José. (Gênesis 35.28).  

Jacó viveu dezessete anos no Egito (Gênesis 47.28) e morreu com 147 anos. 
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CAPÍTULO 2 

 

“A MÃE DE JACÓ/ISRAEL – REBECA...” 

 

 

Como Jacó/Israel é conhecido por ser o “filhinho da mamãe”, vou começar 

com ela e depois falo sobre o pai do qual já conhecemos bem a história dele.  

Rebecca1 (do hebraico ר  ,Ribhqáh), personagem do Antigo Testamento - ,ֵרָבקְׂ

era filha de Betuel, irmã de Labão, mulher de Isaque e mãe de Jacó e Esaú. É 

também a sobrinha de Sara, da qual teria herdado a beleza. 

Movida por esta mesma coragem e inspirada pelo dom da profecia que, durante 

a difícil gravidez dos gêmeos Esaú e Jacó, lhe revelara que “o mais jovem 

reinaria sobre o mais velho”, Rebeca também não hesitou em interferir para 

                                                           
1 O nome Rebeca vem do hebraico Ribhqah, que significa "união", "ligação" ou "aquela que une". Na tradução para o grego, o 

nome de origem hebraica se alterou para Rhebekka, que depois ganhou outras versões, como Rebekah,Becca, Becky, Rebèque, 

entre outros.  
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que Isaque abençoasse Jacó no lugar de Esaú, fazendo de seu filho menor o pai 

das Doze Tribos de Israel. 

O destino de Rebeca entrelaçou-se com o de Isaque quando Abraão decidiu 

que era chegado o momento de seu filho se casar e dar continuidade a seu 

legado. Para isso, chamou Eliezer, seu mais fiel servo, e pediu-lhe que fizesse 

o seguinte juramento:  

“Quero que jures pelo Todo-Poderoso – Senhor dos céus e da terra – que não 

escolherás esposa para meu filho entre as filhas dos canaanitas, entre os quais 

me instalei. Nem escolherás uma dentre as filhas de Aner, Eshkol e Mamrai. 

Vai à terra onde nasci e escolhe uma esposa para Isaque”.  

Abraão vivia então em Beersheva.  

Mas, pergunta Eliezer:  

“E se a jovem não quiser voltar comigo, devo então levar teu filho de volta à 

terra que deixaste?” (Gênese 24: 5).  

A resposta de Abraão não deixa dúvidas:  

“Não; meu filho, que foi escolhido como sacrifício ao Senhor no Monte Moriá, 

não deve deixar a Terra Santa. Meu Senhor, cuja mensagem divulguei em todo 

o mundo, mandará Seu anjo para ajudá-lo em sua missão. No entanto, se a 

jovem recusar-se a partir, estarás liberado de teu juramento e poderás 

escolher uma moça dentre as filhas de Aner, Eshkol ou Mamrai para meu filho. 

Mas, guarda-te de não levar meu filho de volta para lá”. 

Por que Abraão estava tão preocupado com a origem da futura esposa de Isaque 

e por que escolheu justamente Aram-Naharaim, a cidade de Nachor, seu 

irmão? Abraão sabia que uma mulher canaanita jamais poderia ser esposa de 

seu filho, pois um intransponível abismo espiritual e moral separava Abraão e 

seus descendentes do povo de Canaã. Ele optou por Aram porque sabia que o 

povo de sua terra natal não era moralmente corrupto como o de Canaã. No mais 

profundo de seu íntimo, Abraão desejava para seu filho uma mulher cuja 

retidão e compreensão de seu papel enquanto companheira e mãe fossem 

semelhantes às de Sara, sua amada esposa. 



 

Eliezer encontra Rebeca 

 

Segundo o Midrash2, Eliezer jurou novamente lealdade a Abraão e iniciou os 

preparativos para partir rumo a Aram. Preparou dez camelos, que viajaram 

levando os presentes preciosos de seu mestre. Abraão deu-lhe também um 

documento no qual afirmava que todos os seus bens pertenciam a Isaque. O 

Todo-Poderoso então mandou dois anjos para acompanhar Eliezer. Um tinha 

como missão escoltar o servo fiel e o outro, atrair no momento certo Rebeca 

(Rivka, em hebraico) até o poço no qual Eliezer pararia para beber água. 

Assim, relata o Midrash, com a ajuda de Deus através de Seu anjo, a viagem 

de Hebron a Aram, que normalmente duraria dezessete dias, foi feita em apenas 

um dia. 

A Torá nos relata como, ao chegar em Aram, Eliezer pede a ajuda Divina para 

encontrar a mulher certa para Isaque:  

“Senhor, Deus do meu mestre Abraão, Seja misericordioso permitindo que eu 

cumpra minha missão ainda hoje. Eu permanecerei parado no poço esperando 

                                                           
2 O termo hebraico Midrash (em hebraico: שרדמ; pluralmidrashim, "história" de "investigar" ou "estudo") é um 
método homilético (Pregação ou Formação textual) daexegese (Interpretação crítica) bíblica. O termo também se refere à compilação 

integral dos ensinamentos homiléticos sobre a Bíblia. O Midrash é uma maneira de interpretar histórias bíblicas que vai além de 

simples destilação de ensinamento religioso, legal ou moral. Ele preenche muitas lacunas deixadas na narrativa bíblica sobre eventos 
e personalidades que são apenas insinuados.  

Midrashim da Halachá 

Os Midrash halachá são as obras em que as fontes noTanakh (Bíblia Hebraica) das leis tradicionalmente recebidas são identificadas. 
Estes Midrashim geralmente são anteriores à Mishná. O Midrash que liga um versículo para um halachá (lei), muitas vezes, funciona 

como uma prova da autenticidade de uma lei. Uma elucidação correta da Torá traz consigo o apoio da halachá, e muitas vezes a razão 

para a existência da regra (embora muitas leis rabínicas não tenham fonte bíblica direta). O termo é aplicado também para a derivação 
de novas leis, seja por meio de uma interpretação correta do significado óbvio das palavras bíblicas em si ou pela aplicação de certas 

regras de hermenêutica (Interpretação textual). 

Origens  
Foi uma forma narrativa criada por volta do século I a.C em Israel pelo povo judeu. Esta forma narrativa desenvolveu-se através 

da tradição oral (ver Talmud) até ter a sua primeira compilação apenas por volta do ano 500 d.C. no livro Midrash Rabbah. Segundo 

a tradição oral judaica Deus teria revelado a Moisés não somente as leis de seu povo Torá mas também uma série de conhecimentos 
complementares que deveriam ser passados de pai para filho, o que eles chamavam de Torá Oral. A figura utilizada para esta descrição 

é que Deus teria escrito a Torá em fogo negro sobre o fogo branco. Enquanto as letras são precisas e escritas no fogo negro, formando 

a Torá, o "papel" usado para esse escrito, o fogo branco, era a tradição oral. A palavra Midrash vem da junção de duas palavras 
hebraicas "Mi" que significa "quem" e "Darash" que significa "pergunta". O plural de midrash não é midrashes e 

sim midrashim segundo a língua hebraica. 

Até os dias de hoje ainda existe produção de midrash em diversas sinagogas, entretanto eles não são considerados como tais pela 
maior parte dos religiosos hebreus. A Idade Média, por seu caráter de perseguição e anti-semitismo foi a época mais propícia ao 

aparecimento desta literatura, normalmente com um caráter messiânico, esperando a redenção através da vida de um grande 

"escolhido" - Messias - para que a perseguição acabasse. 

O texto tem caráter pluriautoral e não linear, se assemelhando um pouco a uma conversa informal com diversos rabinos, mas na 

realidade os compiladores é que davam vida em seu texto a diversos personagens das épocas mais distintas. 
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as jovens da cidade que costumam vir buscar água. Faça com que aquela que 

está destinada a Isaque responda ao meu pedido para beber água, dizendo: 

‘Beba e então eu darei de beber a seus camelos’. Pois aquela que tiver a 

bondade de oferecer água a mim e a meus animais, fará jus à bondade e 

hospitalidade que reinam na casa de Abraão”. Mal acabara de falar, surge 

Rebeca. 

Segundo o Midrash, Rebeca, filha de Betuel, não costumava ir à fonte para 

buscar água. Geralmente mandava suas servas, pois, além de modesta e 

recatada, seu pai era o rei de Aram-Naharaim. Mas o anjo enviado por Deus 

fez com que ela se dirigisse naquela tarde ao poço, ao encontro de seu destino 

– ser a esposa de Isaque. 

Parado no local, Eliezer observava as jovens. Queria ver a jovem destinada a 

ser a futura esposa de Isaque longe da influência de sua família. Segundo o 

Midrash, quando Rebeca chegou ao poço com um cântaro nos ombros, Eliezer 

imediatamente notou que ela não se abaixava para pegar a água, como as 

demais, mas esta brotava milagrosamente das profundezas em sua direção, 

indicando ser ela possuidora de uma especial santidade. 

Dirigindo-se a ela, ele então perguntou:  

“Permita-me tomar apenas um gole da sua jarra?”  

E ela respondeu gentilmente, sorrindo, apesar de não o conhecer:  

“Beba quanto desejar, meu mestre” (Gênese 24:18).  

Depois que ele estava saciado, Rebeca acrescentou:  

“Eu também darei de beber a seus camelos até que estejam satisfeitos”.  

Novamente ela se aproximou do poço e encheu a jarra para servir os animais, 

não apenas de um gole, mas em quantidade suficiente para que satisfizessem o 

estômago. É sabido que os camelos têm capacidade de armazenar água para 

vários dias. E Rebeca os serviu dez vezes, observada por Eliezer. Além de 

extremamente linda, ela exalava bondade. Eliezer então teve certeza de que o 



Todo-Poderoso respondera a seu pedido: ele estava diante da jovem destinada 

a ser a esposa de Isaque.  

Segundo alguns sábios, na época Rebeca tinha apenas três anos de idade 

(particularmente não acredito nessa teoria), enquanto outros acreditam que ela 

já tivesse 14 anos. 

Eliezer então tirou de seu bolso um aro e duas pulseiras de ouro e a enfeitou, 

perguntando-lhe quem era seu pai e se havia em sua casa um quarto para 

hospedá-lo por uma noite. Dizendo ser filha de Betuel – filho de Milcá e de 

Nachor, irmão de Abraão – ela afirmou que havia abrigo para os camelos e 

também um quarto para hospedá-lo por quanto tempo ele quisesse. 

Agradecendo ao Todo-Poderoso por tê-lo feito encontrar a jovem adequada, 

Eliezer exclama:  

“Abençoado seja o Senhor, Deus de meu mestre Abraão, que me guiou 

diretamente para a família de meu mestre”. 

Rebeca correu para casa para contar à mãe o que havia acontecido, sendo 

ouvida por seu irmão Labão, que o convidou para sua casa. Eliezer, então, ao 

reunir-se com toda a família, falou de sua missão e de que maneira o Todo-

Poderoso o conduzira até Rebeca. Tanto Labão quanto Betuel concordaram 

com o pedido de casamento, dizendo:  

“Isto é obra de Deus” (Gênese 24:50). “A questão foi pré-determinada e não 

podemos impedi-la. Leve Rebeca para ser a esposa do filho de seu mestre”.  

Ao ouvir a concordância de Labão e Betuel, Eliezer prostrou-se ao chão, para 

agradecer a Deus, e entregou a Rebeca joias e enfeites de ouro e prata como 

presentes de casamento. 

No dia seguinte, Labão, irmão de Rebeca, e a mãe tentam impedi-la de partir 

com Eliezer, argumentando que Rebeca devia esperar um ano para preparar o 

enxoval e o casamento. Ao ver o anjo esperando por ele fora da casa, Eliezer 

afirmou que deveria partir imediatamente. A família então disse que a decisão 

cabia a Rebeca. Mesmo sabendo que seu irmão e sua mãe não concordariam, 

a jovem afirmou: “Eu irei”. Assim, como Abraão, ela estava pronta para deixar 

sua família, sua terra natal para tornar-se esposa de Isaque.  



Rebeca e Eliezer partiram de Aram ao meio-dia e chegaram a Beersheva na 

mesma tarde. Mais uma vez, segundo o Midrash, o Todo-Poderoso reduzira 

milagrosamente o tempo de viagem. Quando eles se aproximavam, Isaque foi 

aos campos orar no local onde sentira a Presença Divina. Foi Isaque quem 

instituiu o Minchá – a reza da tarde. Foi lá que Rebeca o viu pela primeira vez, 

envolto pela luz da Presença Divina e, sobre ele, um anjo a protegê-lo. E disse:  

“Este deve ser um grande homem. Quem é?” Ao que Eliezer respondeu: “É o 

meu mestre”.  

Imediatamente Rebeca agradeceu ao Senhor por ter sido destinada a ele. 

Segundo o Midrash, ao mesmo tempo, porém, teve a visão de que geraria um 

filho malvado (Esaú), estremecendo e caindo do camelo. Eliezer a recolhe do 

chão e a leva a Abraão e Isaque. 

 

Talentos 

 

Rebecca era ótima cozinheira, e ensinou tudo a seu filho Jacó que por sua vez 

era muito parecido com a mãe, e estava atento a todas as coisas que Rebecca 

fazia. 

Rebecca tinha certeza que Jacó era o verdadeiro herdeiro da bênção de Deus, 

pois soubera ela interpretar a profecia "o maior servirá ao menor." (Gênesis 

25;23) Ora, Esaú de fato era o maior e mais forte, era grande de estatura, e seu 

corpo era peludo (Gênesis 25;25), não dava muita importância no valor 

da primogenitura e chegou a trocá-la por um prato de lentilhas (Gênesis 25;34), 

tomava para si mulheres estrangeiras (Gênesis 23:34). Rebecca ensinou 

também a Jacó o valor de sua parentela (Gênesis 26:35), no qual ele tomaria 

para si somente mulheres entre o seu povo: (Que no futuro seria sua sobrinha, 

a bela Raquel). 

 

Casal único 
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Com Isaque e Rebeca o texto bíblico relata o primeiro casamento que se 

conhece na história da humanidade. Foram o único casal monogâmico citado 

no Gênese, pois, por ter sido “escolhido como sacrifício ao Senhor no Monte 

Moriá”, Isaque não podia ter uma outra mulher também como esposa. Isaque 

e Rebeca se completavam e, como nos revela a Torá, amavam-se apesar das 

diferenças de personalidade. Isaque era um pensador, um homem gentil e 

carinhoso, mas passivo. Rebeca, ao contrário, um caráter decidido, de muita 

presença. Ambos possuíam visão profética, mas Rebeca possuía também a 

intuição feminina.  

O Midrash descreve Rebeca entrando na tenda de Sara, a falecida mãe de seu 

futuro marido. Desde a morte de Sara, cada vez que Isaque entrava na tenda e 

sentia a escuridão, entristecia-se. A luz que costumava emanar da tenda que 

fora de Sara permanecia apagada, restando apenas as trevas. Enquanto Sara 

viveu, as velas do Shabat permaneciam acesas, a farinha da chalá era 

abençoada e a Presença Divina pairava sobre sua tenda. Com a vinda de 

Rebeca, seu casamento com Isaque e sua entrada na tenda, as três bênçãos 

retornaram ao recinto. 

 

Os gêmeos 

 

Rebeca, assim como Sara, não conseguia engravidar. Passaram-se vinte anos 

antes que Deus atendesse as preces de Isaque e Rebeca, finalmente, 

conseguisse conceber. Sua gravidez foi difícil, pelos gêmeos que concebera. 

Durante os noves meses, ela sentia intenso conflito em seu ventre. Diz o 

Midrash que toda vez que ela passava por um idólatra, Esaú dava-lhe pontapés 

e queria sair, enquanto que toda vez que passava por uma academia de estudo 

da Lei, era Jacó quem se agitava em seu interior. A luta era tanta que, em sua 

dor, ela foi até a Academia de Shem e Ever para perguntar a Deus:  

“Se isto é assim, então por que eu existo?”  

E o Todo-Poderoso respondeu-lhe:  



“Há duas nações em seu ventre... o mais velho servirá ao mais jovem”.  

Quando chegou a termo, Rebeca deu à luz gêmeos bivitelinos3; o primogênito 

foi chamado de Esaú e o segundo de Jacó. Os dois filhos de Isaque e Rebeca 

eram totalmente diferentes tanto fisicamente como moral e espiritualmente. 

Enquanto Esaú era um caçador, Jacó estudava. 

Rebeca sabia quem era Esaú, realmente; via seus dois filhos em sua verdadeira 

natureza. Sabia que Esaú era materialista, percebera sua dubiedade e sua 

brutalidade. Sabia que seu instinto para o mal era maior do que suas qualidades. 

Após ter vivido anos no meio de pessoas maldosas, Rebeca sabia reconhecer a 

crueldade e a falsidade, enquanto que Isaque, que passara sua vida no meio de 

santidade, pouco sabia sobre a maldade. Rebeca via com clareza que somente 

Jacó poderia mudar o mundo da forma como Abraão o concebera.  

 

A bênção  

 

A Torá relata que “quando Isaque envelheceu e sua visão estava definhando, 

ele convocou seu filho mais velho, Esaú...” (Gênese 27:1). Segundo um 

Midrash, seu problema na vista fora causado quando ele estava no altar de 

sacrifício no Monte Moriá, e o anjo interveio segurando a mão de seu pai. Neste 

momento, as lágrimas entraram em seus olhos, ali alojando-se e enfraquecendo 

                                                           

3 Gêmeos bivitelinos; Os gêmeos bivitelinos (ou fraternos) são dizigóticos ou multivitelinos, ou seja, são formados a partir 
de dois óvulos. Nesse caso são produzidos dois ovócitos e esses são fecundados por dois espermatozoides, formando 
assim, dois embriões. Quase sempre são formados em placentas diferentes e não dividem o saco amniótico. Os gêmeos 
fraternos não se assemelham muito entre si, podem ter ou não o mesmo fator sanguíneo e podem ser do mesmo sexo 
ou não. Também são conhecidos como gêmeos diferentes. Na verdade são dois irmãos comuns que tiveram gestação 
coincidente. Representam 66% de todas as gestações gemelares, e neste tipo de gestação, um terço tem sexos 
diferentes, enquanto dois terços o mesmo sexo. Um em cada um milhão de gêmeos deste tipo têm cores diferentes, 
mesmo sendo do mesmo pai. É possível gêmeos fraternos terem pais diferentes, este fenômeno é conhecido 
como superfecundação heteropaternal, sua ocorrência é possível se a mulher liberar dois óvulos durante o mesmo ciclo 
e ambos forem fertilizados por dois homens diferentes, como resultado de relações sexuais num intervalo menor que 48 
horas, caso em que a mulher poderá engravidar de ambos os homens. 

Irmãos nascidos da mesma gravidez e desenvolvidos a partir de dois óvulos que foram liberados do ovário 
simultaneamente e fertilizados na mesma relação sexual, porém podem ser concebidos de cópulas distintas, mas 
daquela mesma ovulação dupla. Podem ter ou não o mesmo sexo, se diferenciam tanto fisicamente como em sua 
constituição genética e possuem duas placentas e duas membranas independentes e bem diferenciadas. Podem ser 
filhos de pais diferentes.  

A frequência dos gêmeos dizigóticos varia de acordo com a origem étnica (máxima incidência nas populações negras, 
mínima nas asiáticas e intermediária nas brancas), a idade materna (máxima quando a mãe tem de 35 a 39 anos) e a 
genética, com uma maior incidência da linha genética materna que da paterna, ainda que os pais possam transmitir a 
predisposição à dupla ovulação a seus filhos. Em geral, a proporção global é de dois terços de gêmeos dizigóticos para 
um de monozigóticos (ou seja, os gêmeos idênticos). 
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sua visão ao longo dos anos. Outro Midrash diz que, quando Isaque estava para 

ser sacrificado, o Paraíso abriu-se e ele foi cegado pela luz da Presença Divina. 

 

Isaque sentira que havia chegado a hora de dar sua benção ao filho 

primogênito, por isso mandou Esaú caçar e preparar uma refeição, para então 

abençoá-lo. Mas ao ouvir isto, Rebeca que não esquecera a profecia de que “o 

mais velho servirá ao mais jovem”, decidiu agir. E, contrariando a vontade de 

Isaque, interferiu para garantir a seu filho mais novo a bênção paterna que, de 

acordo com a tradição, seria concedida a Esaú, o primogênito. 

Rebeca, certa do que fazia, insistiu para que Jacó a ouvisse e seguisse de 

maneira exata as suas orientações. Prometeu que, se o seu plano falhasse, ela 

obedeceria os desejos do marido. Mas o plano deu certo e Jacó recebeu a 

bênção de Isaque. 

Segundo o Rambam4, Isaque não estava a par da profecia de que “o mais velho 

servirá ao mais jovem”, pois Rebeca nunca a revelara a ele. Isaque podia, estar 

ciente das limitações de Esaú, mas acreditava que a bênção o melhoraria. 

Apesar de saber que Jacó era o líder espiritual, o verdadeiro herdeiro do legado 

de Abraão, em seu íntimo, Isaque sonhava com uma parceria, uma verdadeira 

comunhão entre os irmãos Esaú e Jacó. Esperava que Esaú se dispusesse a 

prover alimento e sustento ao irmão, Jacó, a quem cabia estudar e ensinar a 

Torá – e que, juntos, herdariam e transmitiriam o legado da vida judaica. 

Rebeca, no entanto, com sua biná (intuição feminina), percebeu que a Esaú 

não interessava a “parceria” com Jacó. Interessava-lhe apenas usufruir sozinho 

de seu sucesso material. E que Jacó seria o único a herdar e a transmitir o 

judaísmo. 

Quando Isaque se deu conta do que acontecera, estremeceu no fundo de sua 

alma. Porém, sabia que a bênção havia sido conferida com inspiração Divina 

e, assim sendo, era válida (Bereshit Rabá, 67). Rebeca estava certa: Jacó era o 

escolhido por Deus.  

                                                           
4 Moisés Maimônides (em hebraico: מיימון בן משר רבי, Rabbi Moshe ben Maimon; em árabe, لي ي سرائ  Mussa bin Maimun ibn] اإل

Abdallah al-Kurtubi al-Israili]; em grego, Μωυσής Μαϊμονίδης [Moysēs Maimonídēs], "filho de Maimon"; Córdoba, 30 de 

março de1135 ou 1137/1138 — Egito, 13 de dezembro de1204), também conhecido pelo acrônimo Rambam (ם"ררמב), foi 

um filósofo, religioso, codificador rabínico e médico.  
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Quando Esaú percebe o ocorrido, fica enfurecido e planeja matar o irmão. Mais 

uma vez a intuição de Rebeca salva Jacó. Ao perceber os planos de Esaú, 

Rebeca manda Jacó para longe, para a casa de seu irmão Labão, onde devia 

permanecer até que Esaú superasse sua raiva. Rebeca temia o poder dessa 

raiva, temia pela vida de seus dois filhos. Por isso, mais uma vez, tomou uma 

decisão difícil, mandando seu filho Jacó para longe.  

Nunca mais Rebeca viu Jacó; ela morreu antes que ele voltasse para casa. A 

Torá não relata nada sobre a morte de Rebeca, só que está enterrada na gruta 

de Machpelá5, ao lado de seu marido, Isaque. 

Rebecca morreu em um lugar que Jacó chama de Alon Bachut (hebraico: שיון 

 ,carvalho do pranto”. A Bíblia só fala a respeito da morte de Débora“ ,(בכות

ama de Rebeca (Gênesis 35:8). De acordo com o Midrash, o formulário plural 

da palavra Alon Bachut traduz uma "tristeza em dobro", indicando que Rebecca 

também teria morrido neste lugar. 

Conforme a tradição, Rebeca foi enterrada na caverna dos Patriarcas, 

em Hebron. 

                                                           

5 O Túmulo dos Patriarcas é considerado como o centro espiritual da antiga cidade de Hebron, que se situa no sudoeste da Cisjordânia, 

no coração da antiga Judeia. O lugar é chamado Me-arat Hamachpelah (em hebraico: מערת רמכפיר), que significa «o túmulo das 

duplas sepulturas». De fato, segundo a tradição judaica, o túmulo esconde sepulturas duplas onde a tradição afirma que estariam 
enterrados quatro pares de casais bíblicos importante: (1)Adão e Eva; (2) Abraão e Sara; (3) Isaac e Rebeca; (4) Jacó e Lea. Em árabe, 

o lugar é chamado «Haram el-Khalil » (اميرا اإلاراريلي), que quer dizer «lugar sagrado do amigo de Deus» que designa Abraão. Ou 

simplesmente «Al Magr» (املغملا ), «o túmulo». 

Um monumento foi construído em volta do túmulo na época de Herodes, o Grande. Os muçulmanos transformaram o monumento 

em mesquita, conhecida sob o nome de mesquita de Ibrahim (يايهالبإلا الحلا). 
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Macpela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

“PAI DE JACÓ/ISRAEL - ISAQUE...” 

 

 

Isaque (aɪzək/;Hebraico: יְִצָחק,Moderno Yitsẖak Tiberiano Yiṣḥāq, Yiçḥaq, "ele 

vai rir"; em iídiche: יצחק, Yitskhok; em grego antigo: Ἰσαάκ,Isaak; 

em latim: Isaac; em árabe: سيمق إ:ou em árabe إ  ʼIsḥāq) assim como إسيس

descrito na Bíblia Hebraica, foi o único filho de Abraão com sua esposa Sara e 

foi o pai de Esaú e Jacó. Isaque foi um dos três patriarcas israelitas. Segundo 

o Livro de Gênesis, Abraão tinha cem anos quando Isaque nasceu e Sara já 

havia cessado o período fértil. 

Isaque foi o único patriarca bíblico cujo nome não foi mudado e também o 

único que não deixou Canaã. Comparado com Abraão e Jacó, a história de 

Isaque relata poucos incidentes em sua vida. Morreu quando tinha 180 anos, 

tornando-se o patriarca de vida mais longa. 

O nome Isaque é uma transliteração do termo hebraico Yiṣḥāq que significa 

literalmente "Ele ri/vai rir." Textos ugaríticos que datam do século 13 a.C. 

referem-se ao sorriso benevolente da divindade cananeia El. Gênesis, no 

entanto, atribui o riso aos pais de Isaque, Abraão e Sara, ao invés de El. De 

acordo com a narrativa bíblica, Abraão caiu sobre seu rosto e riu 

quando Elohim comunicou a notícia do eventual nascimento de seu filho. Riu 

porque Sara havia passado da idade de ter filhos; tanto ela como Abraão eram 

velhos e adiantados em idade. Mais tarde, quando Sara ouviu três mensageiros 

do Senhor renovar a promessa, riu-se consigo pela mesma razão. Sara, 

entretanto, negou que o tivesse feito quando Elohim questionou Abraão sobre 

isso.  

O nome Isaque é mencionado 80 vezes em Gênesis. 
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Foi profetizado ao patriarca Abraão que ele teria um filho e que seu nome seria 

Isaque. Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho nasceu com sua 

primeira esposa Sara. Embora fosse o segundo filho de Abraão, foi primeiro e 

único filho de Sara. 

Pertencendo à casa de Abraão, Isaque foi circuncidado, no oitavo dia de seu 

nascimento, a fim de estar em conformidade com aliança do Senhor.  

No dia em que Isaque foi desmamado, Sara viu Ismael zombando e pediu ao 

marido que banisse Agar e Ismael para que Isaque fosse seu único herdeiro. 

Abraão estava hesitando, mas a ordem de Deus ouviu o pedido de sua esposa.  

 

Sacrifício de Isaque 

 

De acordo com o relato bíblico em Gênesis, Sara concebeu Isaque aos 90 anos 

e morreu aos 127 anos, pouco antes de Abraão chegar com Isaque da viagem 

para oferece-lo em sacrifício, desse modo, Isaque possuía 37 anos de idade 

quando foi levado em sacrifício, seu pai Abraão o levou ao monte Moriá. Pela 

palavra de Deus, Abraão edificou um altar e ofereceu seu filho como sacrifício. 

Não obstante, amarrou Isaque no altar e sacou uma faca para matá-lo, no último 

momento, um anjo de Deus impediu Abraão. Em vez disso, ele foi guiado até 

um carneiro mais próximo para sacrifica-lo no lugar de seu filho. Este episódio 

serviu como um teste de fé e obediência de Abraão em Deus e não como um 

sacrifício real.  

O Livro de Jasher, um apócrifo que relata de forma paralela o Pentateuco e que 

tem sua existência citada em Josué 10:13 e II Samuel 1:18 relata com mais 

detalhes o sacrifício de Isaque. No capítulo 22 lemos que Ismael, irmão de 

Isaque, estava se vangloriando pela circuncisão que havia realizado a pedido 

de Deus, Isaque respondeu, dizendo: Por que tu se gabas sobre isso, sobre um 

pouco de tua carne que tu tirar de teu corpo, sobre o que o Senhor ordenou a 

ti? Como vive o Senhor, o Deus de meu pai Abraão, o Senhor deveria dizer ao 

meu pai, toma teu filho Isaque e trazê-lo até uma oferta antes de mim, eu não 

iria abster-se, mas eu ia com alegria a ele aderir. 
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E o Senhor ouviu a palavra que falou Isaque a Ismael, e parecia bom aos olhos 

do Senhor, e ele pensou para tentar Abraão nesta matéria, e o dia chegou 

quando os filhos de Deus vieram e colocaram-se perante o Senhor, e Satanás 

também veio com os filhos de Deus diante do Senhor e propôs ao Senhor que 

ele provasse Abraão, com o argumento de que há 37 anos, desde que Isaque 

havia nascido, Abraão não oferecia sacrifício a Deus e havia se esquecido Dele. 

O livro relata ainda que Ismael ficou feliz pelo sacrifício de Isaque, já que 

imaginou que ficaria com toda a herança de Abraão, Satanás por sua vez tenta 

Isaque e Abraão no caminho do sacrifício, mas é repreendido por Abraão, após 

Satanás ver que seus planos não deram certo, ele se dirige a casa de Abraão na 

forma de um velho e diz a Sarah que Abraão havia oferecido Isaac em 

sacrifício, Sarah fica extremamente feliz por eles terem cumprido a palavra de 

Deus, mas fica também extremamente triste por perder seu filho e diz: "ó meu 

filho, Isaque, meu filho, O que eu tinha morrido nesse dia, em vez de ti.". 

Algum tempo depois Satanás retorna a Sara e desmente a morte de Isaque, 

nesse momento Sara é tomada de uma alegria tão grande que sua alma sai de 

seu corpo e ela morre. 

 

Vida em família 

 

Quando Isaque era da idade de 40 anos, Abraão enviou Eliezer, seu mordomo, 

até a família de seu sobrinho Betuel na Mesopotâmia para encontrar uma 

esposa para Isaque. Eliezer escolheu Rebeca. Após muitos anos de casamento, 

Rebeca ainda não tinha dado à luz e acreditava-se ser estéril. Isaque orou por 

ela instantemente e ela concebeu. Rebeca deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. 

Isaque tinha 60 anos de idade, quando seus dois filhos nasceram. Isaque 

favorecia Esaú e Rebeca favorecia Jacó. 

  

Ocupação 
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Com 75 anos de idade, Isaque mudou-se para Beer-lahai-roi após a morte de 

seu pai. Devido a fome no local, retirou-se para o território 

dos filisteus de Gerar, onde seu pai viveu anteriormente. Esta terra ainda estava 

sob o controle do Rei Abimeleque, como foi nos dias de Abraão. Isaque como 

seu pai, também enganou Abimeleque sobre sua esposa afirmando que ela era 

sua irmã. Voltou a todos os poços que seu pai cavou e viu que todos estavam 

entulhados e tapados com terra. Os filisteus fizeram isso depois que Abraão 

morreu. Tão logo, Isaque desenterrou e cavou mais poços até Berseba, onde 

fez um pacto com Abimeleque, assim como nos dias de seu pai.  

 

Primogenitura 

 

Isaque envelheceu e ficou cego. Chamou seu filho Esaú para ele apanhar 

alguma caça, a fim de receber a bênção. Enquanto Esaú estava caçando, Jacó, 

depois de ouvir o conselho de sua mãe, enganou seu pai cego propositadamente 

passando-se por Esaú e, assim, obteve a bênção de seu pai, de tal forma que 

Jacó tornou-se herdeiro principal de Isaque e Esaú foi deixado numa posição 

inferior. Isaque enviou Jacó na Mesopotâmia para escolher uma mulher de sua 

própria família. Depois de 20 anos trabalhando para Labão, Jacó voltou para 

casa, e reconciliou-se com seu irmão gêmeo, posteriormente ele e Esaú 

enterram seu pai quando ele morreu com 180 anos de idade. 
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CAPÍTULO 4 

 

“ESAÚ...” 

 

 

Primogênito de Isaque e Rebeca; irmão gêmeo de Jacó e antepassado dos 

edomitas. Recebeu o nome de Esaú por causa da sua incomum aparência 

peluda ao nascer, mas foi-lhe dado o nome de Edom (que significa 

“Vermelho”) por causa do cozido vermelho de lentilhas pelo qual vendeu a sua 

primogenitura. — Gên 25:25, 26, 30. 

Mesmo já antes do nascimento dos gêmeos, quando Isaque tinha 60 anos, os 

bebês lutaram no ventre da sua mãe.  

 

 

Lentilhas Vermelhas 
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Desprezo por Assuntos Espirituais.  

 

Esaú tornou-se caçador hábil e aventureiro, “homem selvagem”. 

Dessemelhante do seu irmão, Jacó, Esaú tinha mentalidade carnal e era 

materialista. (Gên 25:27) Isaque, porém, amava Esaú, “porque significava 

caça para a sua boca”. — Gên 25:28. 

Certo dia, Esaú, cansado e faminto, veio do campo enquanto Jacó fazia um 

cozido. Em resposta ao pedido de Esaú:  

“Depressa, por favor, dá-me um bocado do vermelho — do vermelho aí”  

Jacó pediu que lhe vendesse sua primogenitura. Não tendo nenhum apreço por 

coisas sagradas, a saber, pela promessa de Deus a Abraão a respeito do 

descendente, ou semente, por meio de quem todas as nações da terra 

abençoariam a si mesmas, Esaú, de modo impetuoso, por juramento, vendeu 

sua primogenitura a Jacó em troca de uma só refeição de cozido de lentilhas e 

pão.  

Por desprezar assim a sua primogenitura, considerando-a de pouco valor, Esaú 

mostrou uma total falta de fé. Talvez não quisesse ter parte em sofrer o 

cumprimento das palavras de Deus a respeito da semente de Abraão:  

“Teu descendente se tornará residente forasteiro numa terra que não é sua; e 

eles terão de servir-lhes, e estes certamente os atribularão por quatrocentos 

anos.” — Gên 15:13; 25:29-34; He 12:16. 

Esaú, à idade de 40 anos, fez os seus próprios arranjos de casamento. Por 

escolha sua, tornou-se polígamo, e, dessemelhante de seu pai Isaque, o qual 

deixara que seu pai Abraão lhe providenciasse uma esposa dentre sua família, 

Esaú tomou por esposas duas mulheres hititas, pagãs, Judite (Oolibama) e 

Basemate (Ada). Estas mulheres mostraram ser fonte de amargura de espírito 

tanto para Isaque como para Rebeca. — Gên 26:34, 35; 36:2; 24:1-4, 50, 51;  
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Concessão da Bênção a Jacó.  

 

Quando Isaque já estava avançado em idade, desejava conceder sua bênção ao 

filho mais velho, Esaú. Primeiro, Isaque mandou Esaú caçar um veado e 

preparar-lhe um prato gostoso. Esaú passou a fazer isso, visando receber a 

bênção de primogênito, embora, na realidade, não tivesse mais direito a esta 

bênção, por ter vendido a sua primogenitura. De modo que estava disposto a 

violar seu pacto juramentado, feito por ocasião da venda da primogenitura. 

Rebeca, sabendo o que Deus lhe dissera antes do nascimento dos seus gêmeos, 

interveio, aconselhando Jacó a apresentar-se perante o pai como Esaú e assim 

conseguir a bênção que era sua por direito. Quando Jacó se apresentou ao seu 

pai cego, trajava vestes de Esaú, com peles de cabritinho nas mãos e nas partes 

sem pelo do pescoço. De modo que Isaque não o reconheceu. — Gên 

25:23; 27:1-23. 

Assim que Isaque terminara de abençoar Jacó, veio Esaú da caça e passou a 

preparar um prato gostoso para o pai. Quando entrou até seu pai, para receber 

desonestamente a bênção, e soube que Isaque abençoara Jacó, “Esaú começou 

a clamar de maneira extremamente alta e amargurada”. Fervorosamente, mas 

com motivação egoísta, procurou obter do pai uma bênção, mas, mesmo 

irrompendo ele em lágrimas, isso não fez Isaque mudar de ideia e retrair a 

bênção que proferira sobre Jacó.  

É provável que Isaque reconheceu a mão de Deus no assunto. Passou então a 

dizer a Esaú:  

“Eis que a tua morada achar-se-á longe dos solos férteis da terra e longe do 

orvalho dos céus acima. E viverás pela tua espada e servirás a teu irmão. Mas, 

há de dar-se que, quando tiveres ficado desassossegado, deveras romperás o 

seu jugo de cima do teu pescoço.” — Gên 25:33; 27:30-40; He 12:17. 

Esaú sabia que Jacó tinha direito à bênção, porque este obtivera legalmente o 

direito da primogenitura. (O testemunho arqueológico confirma que, entre 

povos antigos do Oriente Médio, existia o costume de trocar a primogenitura 

por alguma coisa material. Por exemplo, um texto procedente de Nuzi fala de 
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um irmão receber três ovelhas em troca da sua participação na herança.) Mas 

Esaú, igual a Caim, abrigava animosidade contra seu irmão Jacó e aguardava 

uma oportunidade para matá-lo. Rebeca, pois, ao saber disso, aconselhou Jacó 

a fugir para Labão, irmão dela, em Harã.  

Ao procurar obter o consentimento de Isaque neste assunto, ela bondosamente 

preferiu não revelar a Isaque as intenções assassinas de Esaú, mas expressou 

seus sentimentos, de como se sentiria se Jacó tomasse uma esposa igual às 

filhas de Hete. Isaque chamou então Jacó, abençoou-o e mandou-o ir a Padã-

Arã, aos parentes de Rebeca, para obter uma esposa. Ao ver isso, Esaú sentiu-

se induzido a tomar uma terceira esposa, Maalate (Basemate), filha de Ismael, 

filho de Abraão. — Gên 27:41-28:9;36:3;  

 

Eventos Posteriores.  

 

Em algum momento durante os 20 anos em que Jacó estava ausente, Esaú 

começou a desenvolver interesses em Seir, o campo de Edom. (Gên 32:3; Jos 

24:4) Parece que só foi anos mais tarde que ele se mudou definitivamente para 

lá, levando para Seir sua família e todos os seus bens. (Gên 36:6-8)  

Quando Jacó retornou a Canaã, ficou bastante alarmado ao saber, pelos 

mensageiros que enviara, que Esaú, junto com 400 homens, estava vindo ao 

seu encontro. O motivo de Esaú vir com um grupo de 400 homens talvez fosse 

para impressionar seu irmão com a sua força superior, ou possivelmente para 

mostrar que ele era um poderoso maioral. Jacó, depois de orar a Deus, mandou 

adiante de si um generoso presente de mais de 550 cabeças de gado. Jacó, ao 

ver Esaú, humildemente “foi curvar-se por terra, sete vezes, até chegar perto 

de seu irmão”. Esaú foi então correndo ao seu encontro, abraçou Jacó, lançou-

se ao pescoço dele e beijou-o. Ambos romperam em pranto. Esaú, no começo, 

recusou o presente de gado, de Jacó, dizendo:  

“Eu tenho muitíssimos, meu irmão. Continue teu o que é teu.”  
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Todavia, às instâncias de Jacó, Esaú finalmente aceitou o presente. Ele se 

ofereceu então a acompanhar Jacó, mas o seu irmão, com tato, rejeitou isso, 

bem como a proposta posterior de Esaú, de colocar à disposição de Jacó alguns 

dos seus homens, provavelmente para proteção.  

Esaú e seus homens partiram então e retornaram a Seir. O registro bíblico 

menciona que, aproximadamente 23 anos mais tarde, quando Isaque morreu, 

Esaú e Jacó sepultaram seu pai. — Gên 32:6, 7,10-15; 33:1-3, 8, 9, 11-

16; 35:29. 

 

Ilustrados Princípios Divinos.  

 

A personalidade de Esaú mostra claramente que a escolha de Jacó como 

antepassado do Descendente (ou Semente) prometido não era arbitrária, nem 

era um favoritismo desarrazoado por parte de Deus. A falta de apreço de Esaú 

por coisas espirituais, junto com a sua forte tendência de satisfazer desejos 

carnais, tornaram Esaú inapto para estar na linhagem direta da Semente 

prometida. Daí, as palavras de Deus, por meio do seu profeta Malaquias:  

“Mas a Jacó eu amei e a Esaú eu odiei.”  

Esaú não consta entre os da nuvem de testemunhas fiéis alistadas em Hebreus, 

capítulo 11, quando Paulo diz:  

“Pela fé Abraão . . . morava em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele 

da mesmíssima promessa.” — Mal 1:2, 3; He 11:8, 9; 12:1. 

Escolher a Jacó em vez de a Esaú, mostra que a escolha Dele não depende dos 

ditames do homem. O apóstolo Paulo usa este incidente como ilustração de 

que os verdadeiros filhos de Abraão não necessariamente são os descendentes 

carnais, nem os que dependem das suas próprias obras, mas sim aqueles que 

têm fé igual a Abraão. — Ro 9:6-12. 
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Esaú é apresentado aos cristãos como exemplo de aviso, para que não se 

tornem culpados, assim como o materialista Esaú, de falta de apreço por coisas 

sagradas ou espirituais. — He 12:16;  
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CAPÍTULO 5 

 

 

“JACÓ E A PRIMOGENITURA...” 

 

 

 

“E Jacó cozera um guisado; e veio Esaú do campo, e estava ele cansado;E 

disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque 

estou cansado. Por isso se chamou Edom. 

Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que 

estou a ponto de morrer; para que me servirá a primogenitura?Então disse 

Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó 

deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, 

e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 25:29-34 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/25/20-34


 

Esaú, filho favorito de seu pai, que era um tipo de caçador selvagem, irrequieto 

e perambulante, Jacó é descrito como “homem inculpe, morando em tendas”, 

alguém que levava uma tranquila vida pastoril e merecia confiança no trato dos 

assuntos domésticos, alguém especialmente amado pela mãe. (Gên 25:27, 28)  

Esta palavra hebraica tam é usada em outros lugares para descrever os 

aprovados por Deus. À guisa de exemplo, “homens sanguinários odeiam ao 

inculpe”, todavia, Deus assegura que “o futuro deste homem [inculpe] será 

pacífico”. (Pr 29:10; Sal 37:37) O íntegro Jó “mostrava ser inculpe e reto”. 

— Jó 1:1, 8; 2:3. 

 

 

 

Recebeu o Direito de Primogenitura e a Bênção.  
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E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não 

podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me 

aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte; Agora, pois, toma 

as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-

me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma; para que minha alma te 

abençoe, antes que morra. 

E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a 

caça que havia de trazer. 

Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú 

teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te 

abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha 

voz naquilo que eu te mando: Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá dois bons cabritos, e eu farei 

deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta; 

E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma; para que te abençoe antes da sua morte. 

Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem 

liso; Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador; assim trarei eu 

sobre mim maldição, e não bênção. 

E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição; somente obedece à minha voz, e 

vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe; e sua mãe fez um guisado saboroso, como 

seu pai gostava. 

Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em 

casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor; E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura 

do seu pescoço; E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, na mão de Jacó seu filho. 

E foi ele a seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui; quem és tu, meu filho? E Jacó disse 

a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito; tenho feito como me disseste; levanta-te agora, assenta-

te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. 

Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque 

o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que 

te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. 

Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as 

mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como 

as mãos de Esaú seu irmão; e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu 

sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho; para que 

a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu; trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe 

Isaque seu pai: Ora chega-te, e beija-me, filho meu. 



E chegou-se, e beijou-o; então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse: Eis que o 

cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou; 

 Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de 

mosto. 

Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti; sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se 

encurvem a ti; malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E 

aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença 

de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça; 

E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai; e disse a seu pai: Levanta-te, meu 

pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. 

E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. 

Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que 

apanhou a caça, e ma trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será 

bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e mui amargo brado, e disse a 

seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. 

E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome 

justamente Jacó, tanto que já duas vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis 

que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma 

bênção?  

Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus 

irmãos lhe tenho dado por servos; e de trigo e de mosto o tenho fortalecido; que te farei, pois, 

agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a 

mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: 

Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada 

viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então 

sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu 

pai o tinha abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai; e 

matarei a Jacó meu irmão. 

E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho; e ela mandou chamar 

a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo 

matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te; acolhe-te a Labão meu irmão, 

em Harã, E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão; Até que se desvie de ti 

a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste; então mandarei trazer-te de lá; por que seria 

eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou 

da minha vida, por causa das filhas de Hete; se Jacó tomar mulher das filhas de Hete, como estas 

são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Gênesis 27:1-46 
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Abraão só morreu depois de seu neto Jacó já ter 15 anos, assim, o menino teve 

ampla oportunidade de saber do pacto juramentado de Deus diretamente dos 

lábios de seu avô, bem como de seu pai. (Gên 22:15-18)  

Jacó compreendia o grande privilégio que seria participar no cumprimento de 

tais promessas divinas. Por fim, surgiu a oportunidade de comprar legalmente 

de seu irmão o direito de primogenitura e tudo o que ela incluía. (De 21:15-17)  

Esta oportunidade surgiu certo dia, quando Esaú veio exausto do campo e 

sentiu o cheiro do saboroso cozido que seu irmão tinha preparado.  

“Depressa, por favor”, exclamou Esaú, “dá-me um bocado do vermelho — do 

vermelho aí, pois estou cansado!” A resposta de Jacó foi: “Vende-me primeiro 

teu direito de primogênito!” ‘Esaú desprezou a primogenitura’, e, assim, a 

venda foi feita rapidamente e selada por um juramento solene. (Gên 25:29-

34; He 12:16) Era motivo suficiente para Jeová dizer: “Amei a Jacó, mas odiei 

a Esaú.”  

 

Partida de Jacó 

 

E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as 

filhas de Canaã; Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma 

mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe; E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça 

frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos; E te dê a bênção de Abraão, a 

ti e à tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que 

Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de 

Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara 

a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe 

ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã; E que Jacó obedecera a seu pai e a 

sua mãe, e se fora a Padã-Arã; Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos 

de Isaque seu pai, Foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a 

Maalate filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a 

Harã; Gênesis 28:1-10 
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CAPÍTULO 6 

 

“JACÓ E A ESCADA...” 

 

 

 

E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto; e tomou uma das pedras 

daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. 

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, e disse: Eu sou o Senhor Deus 

de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua 

descendência; E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao 

oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da 

terra; E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta 

terra; porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó 

do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar; e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão 

terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus; e esta é a porta dos céus. 



Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu 

travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar 

Betel; o nome porém daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for 

comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir; E eu 

em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus; E esta pedra que tenho posto por 

coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28:11-

22 

 

Os esforços de Rebeca em fazer com que Jacó recebesse a benção de Isaque só 

resultaram em problemas. A ira de Esaú, quando descobriu-se enganado pelo 

irmão, tinha propósitos homicidas (Gn 27:41). Em desespero, Rebeca manda 

que Jacó, seu filho preferido, fuja de casa e vá ao encontro dos parentes em 

Harã insinuando temer que Jacó se cassasse com uma das filhas de Hete (Gn 

27:42-45). Assim, Rebeca encontrou uma justificativa para convencer Isaque 

(Gn 27:46). 

 

Rebeca conseguiu o que pretendia, mas os resultados não foram bons. Ela 

jamais voltou a ver o filho favorito e fez com que Jacó tivesse uma vida dura 

mais vinte anos (Gn 31: 41). Esta foi a sua recompensa de manipular os 

acontecimentos em lugar de procurar a orientação de Deus. Os privilégios e 

bênçãos são dádivas de Deus e não podem ser obtidas pelo esforço humano. 

Com a benção do pai, Jacó viajou (Gn 28:1-5). 

 

Jacó deixou Berseba em direção a Harã e a cerca de sessenta quilômetros, 

cansado, caiu num profundo sono tendo como travesseiro apenas uma pedra 

(Gn 28:11). Enquanto Jacó dormia Deus abriu os céus e revelou o Seu plano 

(Gn 28:12-15). 

 

Jacó contemplou a presença de Deus no alto de uma escada que estava apoiada 

na terra e com o outro extremo no céu e os anjos de Deus subiam e desciam 

por ela. Escada larga, majestosa e altíssima, feita de pedra.  É a escada da 
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salvação. É a escada da verdade. Representa a revelação de Deus por sua 

Palavra. A escada é a figura da Encarnação. Ela toca a terra porque Deus se fez 

homem e toca o céu por sua natureza divina. 

 

Pela primeira vez Jacó escutou a voz de Deus confirmando o pacto de Abraão 

(Gn 28:13-15). Deus o acompanhava, e revelava-se a ele no caminho 

mostrando que a continuação da semente de Abraão, para o surgimento de uma 

grande nação, estava nele, Jacó não precisava agir ardilosamente com seu 

irmão. A transferência do direito de primogenitura, de Esaú para Jacó, 

ratificada por Isaque foi, naquele momento, confirmada por Deus, que 

assegurou a descendência prometida a Abraão. 

 

Impressionado com a visão, Jacó disse “este não é outro lugar senão a casa de 

Deus; e esta é a porta dos céus” (Gn 28:17). Deu aquele lugar o nome de Betel, 

que significa casa de Deus (Gn 28:19) e consagrou solenemente o sítio, 

erguendo uma coluna e derramando sobre ela azeite (Gn 28:18). Além disso, 

tomou um voto (1) perante o Senhor (Gn 28:20-22). 

 

A escada da visão indicava que as promessas de algum modo culminariam em 

alguma coisa que ligaria o céu a terra. Mais tarde, Deus faria com que se 

lembrasse dessa promessa (Gn 31:13). Jesus declarou-se a escada (Jo 1:51). O 

voto de Jacó comprometeu-o perante o Senhor. Ele foi ser servo do Deus 

Altíssimo, e lhe entregara o dízimo de tudo (Gn 28:22). 

 

A mais preciosa das promessas é a presença de Deus. Foi feita a Jacó numa 

manifestação de pura graça. Foi dada aos discípulos de Jesus (Mt 28:20) e 

confirmada a todos os crentes em Jesus Cristo (Hb 13:5). 

 



 

Segundo historiadores neste texto bíblico “Jacó tinha aproximadamente 60/70 

anos de idade, canseira e fadiga como consequência da idade avançada era o 

que constituía a sua vida, se isso não bastasse ainda teve que atravessar 750 

km para ir de Berseba até Padã-Harã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

 

“LABÃO...” 

 

 

Neto de Naor, irmão de Abraão. Era filho de Betuel, e irmão de Rebeca (Gên 

24:15, 29; 28:5), e pai de Léia e de Raquel. (Gên 29:16) Labão residia na cidade 

de Harã, em Padã-Arã, uma área da Mesopotâmia. — Gên 

24:10; 27:43; 28:6; 29:4, 5. 

A palavra hebraica traduzida para o português significa "branco". Segundo 

algumas versões, também quer dizer "glorioso". Presume-se que o indivíduo 

assim chamado na Bíblia recebeu esse nome devido à brancura de sua pele, 

desde que nasceu. 

Labão é chamado de “filho de Betuel, o sírio “o arameu”. É também 

mencionado como “Labão, o sírio”. (Gên 28:5; 25:20; 31:20, 24) Essa 
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denominação é apropriada em vista do fato de que residia em Padã-Arã, que 

significa “Planície (Baixada) de Arã (Síria)”.  

Labão era um semita que morava numa região ocupada por pessoas que 

falavam aramaico, uma língua semítica. 

O idoso Abraão enviou seu servo à região que acabamos de mencionar, a fim 

de procurar uma esposa para Isaque. (Gên 24:1-4, 10) Quando Labão ouviu o 

relato de Rebeca sobre seu encontro com o servo de Abraão, e viu os presentes 

que ela recebera, ele se dirigiu correndo a este servo, referindo-se a ele como 

alguém abençoado por Jeová, e demonstrou-lhe hospitalidade. (Gên 24:28-32) 

Depois disso, Labão desempenhou papel destacado nas negociações do 

casamento de Rebeca, a aprovação para tal casamento provindo tanto dele 

como de seu pai, Betuel. — Gên 24:50-61. 

Labão fez um acordo com Jacó de que, em troca de sete anos de serviço, ele 

daria a Jacó, como esposa, a sua filha mais moça, Raquel. Entretanto, Labão 

enganou Jacó na sua noite de núpcias, substituindo Raquel pela filha mais 

velha, Léia, repelindo os protestos de Jacó por apelar para o costume local, e 

então oferecendo Raquel a Jacó como esposa secundária, contanto que Jacó o 

servisse por outros sete anos. — Gên 29:13-28. 

Quando Jacó, por fim, desejou partir, Labão instou com ele que permanecesse 

e continuasse servindo-o por um salário. (Gên 30:25-28) O acordo foi que Jacó 

ficasse com todos os ovídeos salpicados e malhados, com os ovídeos de 

coloração escura entre os carneiros novos, e com quaisquer cabras malhadas e 

salpicadas. (Gên 30:31-34) Mas as palavras posteriores de Jacó a Léia e 

Raquel, e também a Labão (Gên 31:4-9, 41), indicam que, nos anos que se 

seguiram, Labão com frequência alterava este acordo original, quando percebia 

que os rebanhos de Jacó estavam aumentando muito. A atitude de Labão para 

com Jacó não era a mesma de antes, e, orientado por Jeová, Jacó decidiu voltar 

à sua terra natal com sua família e seus rebanhos. — Gên 31:1-5, 13, 17, 18. 

No terceiro dia depois da partida sigilosa de Jacó, Labão soube disto e foi no 

encalço de Jacó, alcançando-o na região montanhosa de Gileade. Contudo, um 

aviso da parte de Deus impediu que Labão prejudicasse Jacó. (Gên 31:19-24) 

Quando se encontraram, Labão e Jacó discutiram. Jacó apontou seus 20 anos 
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de serviço fiel e de trabalho árduo, e mostrou como Labão lidara injustamente 

com ele, mudando dez vezes o seu salário. — Gên 31:36-42. 

Labão estava muito interessado em recuperar os terafins ou ídolos domésticos, 

que Raquel, sem que Jacó o soubesse, havia roubado. Labão não conseguiu 

encontrá-los, pois Raquel os manteve escondidos. Labão talvez tivesse sido 

influenciado em suas ideias religiosas pelo povo adorador da lua entre o qual 

vivia, e isto pode ser indicado pelo emprego que fazia de presságios e por 

possuir terafins. No entanto, deve-se observar que é provável que outras 

razões, mais do que as simplesmente religiosas, tenham deixado Labão tão 

ansioso de localizar e recuperar os terafins.  

Tabuinhas descobertas em escavações feitas em Nuzi, perto de Quircuque, 

Iraque, revelam que, de acordo com as leis dos tempos patriarcais nessa região 

específica, a posse de tais ídolos domésticos por parte do marido de uma 

mulher lhe daria o direito de se dirigir a um tribunal e reivindicar o espólio de 

seu sogro falecido. Assim, Labão pode muito bem ter pensado que Jacó tivesse 

roubado os terafins com a intenção de, posteriormente, privar da herança os 

próprios filhos de Labão. Isto talvez explique por que, não conseguindo 

localizar os seus deuses domésticos, Labão se mostrou ansioso de celebrar um 

acordo com Jacó que garantisse que Jacó não retornaria, de posse dos deuses 

domésticos, após a morte de Labão, para privar da herança os seus filhos. 

— Gên 31:30-35, 41-52. 

Labão fez um pacto de paz familiar com Jacó, e, como marco memorável, 

ergueram uma coluna de pedra e um montão de pedras. Usando o hebraico, 

Jacó chamou o montão de Galeede, que significa “Montão de Testemunho”. 

Labão chamou-o de Jegar-Saaduta, usando uma expressão aramaica ou síria 

com o mesmo significado. Foi também chamado de “A Torre de Vigia”. (Gên 

31:43-53) Tendo-se despedido de seus netos e de suas filhas, Labão voltou para 

casa, e o registro bíblico não mais o menciona. — Gên 31:54, 55. 
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CAPÍTULO 8 

 

‘JACÓ NA CASA DE LABÃO...” 

 

 

 

Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do oriente; E olhou, e eis um poço no campo, 

e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele; porque daquele poço davam de 

beber aos rebanhos; e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os 

rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas; e tornavam 

a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? E 

disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: 

Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel sua filha, 

que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado; 

dai de beber às ovelhas, e ide apascentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos 

se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. 

Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai; porque ela era 

pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas 

de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de 

beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e 



chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca; então ela 

correu, e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua 

irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa; e ele contou a Labão 

todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne.  

E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-

me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas; o nome da mais 

velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso 

semblante e formosa à vista.  

E Jacó amava a Raquel, e disse: Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse 

Labão: Melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem; fica comigo. Assim serviu Jacó 

sete anos por Raquel; e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse 

Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com 

ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu, à 

tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó que a possuiu. 

E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã, viu que era 

Lia; pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que 

então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da 

primogênita. Cumpre a semana desta; então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda 

outros sete anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia; então lhe deu por 

mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. 

E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia e serviu com ele ainda 

outros sete anos.  

Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre; porém Raquel era estéril. E 

concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou-o Rúben; pois disse: Porque o Senhor atendeu à 

minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, 

dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou-o 

Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Agora esta vez se unirá meu marido 

a mim, porque três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à 

luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá; e cessou de dar à 

luz. Gênesis 29:1-35 
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CAPÍTULO 9 

 

“LÉIA...” 

 

 

Léia possivelmente aparentada com uma palavra acadiana que significa 

“vaca”, ou com uma palavra árabe que significa “vaca selvagem”. 

Filha mais velha de Labão, sobrinho-neto de Abraão. Labão era irmão 

de Rebeca, mãe de Jacó, de modo que Léia era prima de Jacó. (Gên 

22:20-23; 24:24, 29; 29:16) Léia não era tão bonita como sua irmã mais 

nova, Raquel; em especial, foi registrado que seus olhos não brilhavam, 

ou eram embaciados (fracos). (Gên 29:17) No caso das mulheres 

orientais, olhos brilhantes ou lustrosos são especialmente considerados 

como evidência de beleza. — Cân 1:15; 4:9; 7:4. 

Léia se tornou a primeira esposa de Jacó porque, de noite, Labão 

enganou Jacó dando-lhe Léia como esposa, em vez de Raquel, a quem 
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Jacó amava. Jacó protestou por ter sido enganado, mas Labão 

argumentou que não era costume local dar a filha mais nova em 

casamento antes da primogênita. Léia provavelmente usava um véu, 

segundo o costume oriental de cobrir a noiva com um espesso véu, e 

isto, sem dúvida, contribuiu para o sucesso do estratagema. Jacó servira 

sete anos com Raquel em mente, mas, por tal trabalho, recebeu Léia. 

Raquel lhe foi concedida depois de ele celebrar uma semana de sete dias 

com Léia, mas Jacó teve de trabalhar outros sete anos como paga por 

Raquel. — Gên 29:18-28. 

O relato nos diz que Léia era “odiada”. (Gên 29:31, 33) Mas narra 

também que, depois de ter finalmente obtido Raquel, Jacó “expressou... 

mais amor por Raquel do que por Léia”. (Gên 29:30) Sem dúvida, Jacó 

não sentia ódio maldoso por Léia, mas encarava Raquel de forma mais 

amorosa, como esposa preferida. Ele continuou a cuidar de Léia e a ter 

relações sexuais com ela. Ser Léia “odiada”, portanto, significaria 

simplesmente que Jacó a amava menos do que a Raquel. 

Léia tornou-se mãe de sete dos filhos de Jacó, seus seis filhos homens, 

Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão, e uma filha, Diná. (Gên 

29:32-35; 30:16-21) Assim, em Rute 4:11 Léia é citada, junto com 

Raquel, como uma das pessoas que “construíram a casa de Israel”. Léia 

teve a honra de dar à luz Levi, que se tornou fundador da tribo 

sacerdotal de Israel, e de Judá, que se tornou o pai da tribo real da nação. 

Léia e seus filhos acompanharam Jacó quando ele deixou Padã-Arã e 

voltou a Canaã, sua terra natal. (Gên 31:11-18) Antes de encontrar-se 

com Esaú, no caminho, Jacó dividiu os filhos de Léia e os de Raquel e 

os de suas servas, de maneira protetora, colocando as servas e seus 

filhos em primeiro lugar, seguidos por Léia e os filhos dela, e Raquel e 

José na retaguarda. (Gên 33:1-7)  

Os filhos de Léia acompanharam Jacó em sua ida para o Egito, mas o 

relato da Bíblia não diz que ela o tenha feito. (Gên 46:15) A época, o 

local e as circunstâncias de sua morte não são fornecidos, mas é possível 

que ela tenha falecido em Canaã. Seja como for, o patriarca fez com 

que seu corpo fosse levado para a sepultura da família, a caverna situada 
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no campo de Macpela. As instruções de Jacó quanto a seus próprios 

restos mortais indicam que seu desejo era ser sepultado onde Abraão e 

Sara, Isaque e Rebeca, e Léia, haviam sido sepultados. — Gên 49:29-

32. 

Lea, Leia ou Lia (em hebraico: ִיֵר, hebraico moderno: Leʼa,hebraico 

tiberiano: Lēʼāh; em árabe: ائيل, transl. Lay'a). 

Algumas traduções indicam que "olhar terno" pode significar que Lea 

possuía olhos azuis ou claros. 

A irmã mais nova de Léia, Raquel, é caracterizada como sendo "bonita 

de forma e bonita de aparência." 

 

Léia e Jacó .... 

 

Léia foi mãe de sete dos filhos de Jacó (mãe de seis das Doze Tribos 

de Israel), seis filhos homens, 

Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulom, e uma filha, Diná. 

(Gên 29:32-35; 30:16-21). 

Léia e os seus filhos foram com Jacó quando este saiu de Padã-Arã e 

voltou para Canaã, a sua terra natal. (Gên 31:11-18) 

Nos primeiros anos do matrimônio das irmãs, era óbvio que o Jacó 

amava somente Raquel e desprezava Lea. Para despertar o sentimento 

de amor de Jacó pela primeira esposa, Deus favoreceu Lea com a 

fertilidade e ela concebe quatro filhos em sucessão rápida. Estes são 

Rúben, Simeão, Levi, e Judá (Gênese 29:31-35).  

Raquel vendo que não podia conceber, oferece a criada dela Bila como 

uma terceira esposa para Jacó, que concebe os dois filhos 

(Dan e Naftali), nomes também escolhidos por Raquel. Lea responde 

oferecendo a sua criada Zilpa como uma quarta esposa para Jacó, e 

Zilpa concebe mais dois filhos (Gade e Aser). 
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Um dia, o filho primogênito de Lea "Rúben", volta do campo 

com mandrágoras para a mãe dele. Lea não concebeu durante algum 

tempo, e esta planta cujas raízes se assemelham ao corpo humano era 

usada para ajudar as mulheres na fertilidade. Frustrada por não 

conseguir conceber, Raquel permite que Lea durma com Jacó em troca 

das mandrágoras. Lea concorda, e naquela noite ela concebe Issacar. 

Depois ela dá à luz Zebulom e uma filha, Diná. Depois disso, Deus se 

lembra de Raquel e lhe dá dois filhos, José e Benjamim. 

 

Quadro Lea e Raquel, de Dante Gabriel Rossetti. 

Rivalidade com Raquel 
 

A rivalidade das irmãs é mais do que ciúme matrimonial. Cada mulher 

desejou crescer espiritualmente no (serviço de Deus), e então buscou 

proximidade ao Jacó que é o emissário pessoal de Deus neste mundo. 

Se casando com Jacó e gerando os filhos dele que seria sua continuada 

missão em sua próxima geração (realmente, todos os 12 filhos 

formaram a fundação da Nação de Israel), eles desenvolveriam uma 

relação até mais íntima a Deus.  

Então Lea e Raquel quiseram ter o maior número possível desses filhos, 

e chegam ao ponto de oferecer as suas criadas como esposas para Jacó 
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de foram a poderem ter um papel significativo na educação dos filhos 

de suas criadas. Cada mulher também continuamente questionada se ela 

estava fazendo bastante nos esforços pessoais para ter sua 

espiritualidade aumentada, e usaria o outro exemplo para se incitar.  

Raquel invejou as orações chorosas de Lea pelas quais ela mereceu se 

casar com Jacó e gerar seis dos doze filhos dele. Raquel, contra sua 

vontade, revelou a Lea os sinais secretos que ela e Jacó tinham 

inventado para identificar a noiva ocultada, como havia ordenado seu 

pai Labão e sua irmã Lea a Raquel. Lea e sua irmã Raquel eram Gêmeas 

e teriam por volta dos dezesseis anos quando conheceram Jacó.  

Lea não era bonita ao contrário de Raquel que era uma mulher de grande 

beleza, mas era capaz de ações sem princípios (Gênesis 31:19-35). Os 

sinais da idade adulta de Lea já tinham se manifestado em sua face 

juntamente com o desgaste físico sofrido pelo trabalho ao meio do sol 

como era costume naquele povo. Por ser a filha primogênita da família, 

Lea liderava inclusive seus irmãos no trabalho no campo. 

 

Morte e enterro 

 

Lea morreu algum tempo depois de Jacó regressar com a sua família à 

terra de Canaã. Conforme a tradição Lea é enterrada na Caverna dos 

Patriarcas em Hebron como foram os demais descendentes da família, 

Jacó, Abraão e Sarah, Isaque e Rebeca. 
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CAPÍTULO 10 

 

“RAQUEL...” 

 

 

Filha de Labão, irmã mais moça de Léia, prima em primeiro grau e 

esposa predileta de Jacó. (Gên 29:10, 16, 30) Jacó fugiu de seu irmão 

Esaú, que queria matá-lo, em 1781 AEC, viajando para Harã, em Padã-

Arã, na “terra dos orientais”. (Gên 28:5; 29:1)  

Raquel, uma jovem “bela de figura e bela de semblante”, servia como 

pastora de seu pai; ela conheceu Jacó num poço próximo a Harã. Jacó 

foi acolhido na casa de seu tio, e, um mês depois, concordou em servir 

a Labão por sete anos a fim de se casar com Raquel, de quem estava 
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então enamorado. Seu amor não diminuiu durante os sete anos, de modo 

que “se mostraram aos seus olhos como apenas alguns dias”.  

Na noite de núpcias, porém, seu tio a substituiu por sua filha mais velha, 

Léia, que evidentemente cooperou em executar este logro. Na manhã 

seguinte, quando Jacó acusou Labão de trapaça, este apelou para o 

costume local como desculpa para sua conduta.  

Jacó concordou em passar a semana inteira de núpcias com Léia, antes 

de receber Raquel, e, depois disso, trabalhar outros sete anos para 

Labão. — Gên 29:4-28. 

Raquel não desapontou a Jacó como esposa, e Jacó mostrou-lhe mais 

amor do que a Léia. Jeová favoreceu então a Léia na posição 

desvantajosa desta, abençoando-a com quatro filhos, enquanto Raquel 

permanecia estéril. (Gên 29:29-35) Raquel demonstrou ciúmes de sua 

irmã, bem como desespero devido à sua própria infertilidade, condição 

encarada naquele tempo como grande vitupério entre as mulheres.  

A sua impertinente impaciência deixou irado até mesmo o seu amoroso 

marido. Para compensar a sua esterilidade, Raquel deu sua serva a Jacó, 

para fins procriativos (como Sara havia feito antes com Agar, sua 

escrava), e os dois filhos que nasceram em consequência disto foram 

considerados como de Raquel.  

A serva de Léia e a própria Léia tiveram um total de outros quatro 

filhos, antes que a esperança de Raquel finalmente se consumasse e ela 

desse à luz o seu próprio primeiro filho, José. — Gên 30:1-24. 

Jacó estava então pronto para partir de Harã, mas seu sogro insistiu em 

que ele permanecesse por mais tempo, e foi seis anos depois que, sob a 

orientação de Deus, Jacó foi embora. Em virtude dos métodos dúplices 

de Labão, Jacó não o avisou de sua partida, e tanto Léia como Raquel 

concordaram com seu marido nisto.  

Antes de partir, Raquel roubou os “terafins” do pai, evidentemente 

algum tipo de imagens idólatras. Quando Labão, mais tarde, conseguiu 

alcançar o grupo e os informou desse roubo (pelo visto sua principal 
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preocupação), Jacó, sem saber da culpa de Raquel, revelou que 

desaprovava este ato em si, decretando a morte do ofensor, caso fosse 

encontrado entre os que estavam com ele.  

A busca de Labão o levou à tenda de Raquel, mas ela evitou expor-se, 

afirmando estar indisposta devido ao período menstrual, enquanto 

permanecia sentada no cesto de sela que continha os terafins. — Gên 

30:25-30; 31:4-35, 38. 

Quando se encontrou com seu irmão Esaú, Jacó mostrou sua contínua 

preferência por Raquel por colocá-la, junto com o único filho dela, em 

último lugar na ordem do grupo, sem dúvida encarando-o como a 

posição mais segura caso fossem atacados por Esaú. (Gên 33:1-3, 7)  

Depois de morar por certo tempo em Sucote, daí em Siquém, e, por fim, 

em Betel, Jacó se dirigiu mais para o Sul. Em alguma parte entre Betel 

e Belém, Raquel deu à luz seu segundo filho, Benjamim, mas morreu 

no parto e foi sepultada ali, Jacó erigindo uma coluna para marcar o 

túmulo. — Gên 33:17, 18; 35:1, 16-20. 

Os poucos pormenores registrados fornecem apenas um quadro 

incompleto da personalidade de Raquel. Ela era adoradora de Jeová 

(Gên 30:22-24), mas revelou ter falhas humanas, seu furto dos terafins 

e sua astúcia em evitar ser apanhada podendo ser atribuídos, pelo menos 

em parte, à sua formação familiar. Quaisquer que fossem suas 

fraquezas, Jacó a amava ternamente, e, mesmo na velhice, considerava-

a como tendo sido sua verdadeira esposa, e estimava os filhos dela mais 

do que todos os seus outros filhos. (Gên 44:20, 27-29)  

Suas palavras a José, pouco antes de morrer, embora simples, 

transmitem a profundeza da afeição de Jacó por ela. (Gên 48:1-7) Ela e 

Léia são mencionadas como tendo ‘construído a casa de Israel [Jacó]’. 

— Ru 4:11. 

As descobertas arqueológicas podem lançar alguma luz quanto à 

apropriação por parte de Raquel dos “terafins” do pai. (Gên 31:19) 

Tabuinhas cuneiformes encontradas em Nuzi, ao N da Mesopotâmia, 
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que segundo se crê datam de cerca de meados do segundo milênio a.C, 

revelam que certos povos da antiguidade encaravam a posse dos deuses 

da família como representando o título legal à herança da propriedade 

da família.  

Alguns sugerem que Raquel pode ter achado que Jacó tinha direito a 

uma parte da herança da propriedade de Labão como filho adotivo, e 

que ela pode ter levado os terafins para garantir isso ou mesmo para 

obter vantagem sobre os filhos de Labão. Ou então, ela pode ter 

encarado a posse deles como meio de impedir qualquer tentativa 

legalista do pai de reclamar parte das riquezas que Jacó ganhara 

enquanto servia a ele. (Veja Gên 30:43; 31:1, 2, 14-16.) Naturalmente, 

essas possibilidades dependem da existência de tal costume entre o 

povo de Labão e de os terafins terem sido realmente tais deuses da 

família. 

O local do túmulo de Raquel “no território de Benjamim, em Zelza”, 

ainda era conhecido nos dias de Samuel, uns seis séculos mais tarde. 

(1Sa 10:2) O local tradicional do túmulo fica mais ou menos a 1,5 km 

ao N de Belém. Isto, porém, o situaria no território de Judá, não no de 

Benjamim. Portanto, outros sugerem um local mais ao N, mas qualquer 

tentativa de precisão hoje é inútil. 

Em Jeremias 31:15, Raquel é representada como chorando por seus 

filhos que haviam sido levados para a terra do inimigo, a lamentação 

dela sendo ouvida em Ramá (ao Norte de Jerusalém, no território de 

Benjamim).Visto que Efraim, cujos descendentes tribais são amiúde 

usados de forma coletiva para representar o reino setentrional de Israel, 

é mencionado várias vezes no contexto (Je 31:6, 9, 18, 20), alguns 

peritos acreditam que esta profecia se relaciona com o exílio do povo 

do reino setentrional pelos assírios. (2Rs 17:1-6; 18:9-11)  

Por outro lado, poder-se-ia relacionar com o exílio posterior tanto do 

povo de Israel como do de Judá (este último por Babilônia). No 

primeiro caso, a figura de Raquel seria muito apropriada, visto que ela 

era a ancestral materna de Efraim (por meio de José), a tribo mais 

destacada do reino setentrional.  
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No segundo caso, ser Raquel a mãe não só de José, mas também de 

Benjamim, cuja tribo fazia parte do reino meridional de Judá, a tornava 

um símbolo apropriado das mães de todo o Israel, parecendo então que 

tinha sido em vão que tiveram filhos. A promessa confortadora de 

Jeová, porém, era de que os exilados ‘certamente retornariam da terra 

do inimigo’. — Je 31:16. 

Este texto foi citado por Mateus com relação à matança das criancinhas 

em Belém, às ordens de Herodes. (Mt 2:16-18) Visto que o túmulo de 

Raquel estava pelo menos relativamente perto de Belém (embora não 

estivesse, pelo visto, no local tradicional), esta figura de Raquel 

chorando era apropriada para expressar o pesar das mães pela morte dos 

filhos.  

Mas, esta citação da profecia de Jeremias era ainda mais apropriada em 

vista da similaridade da situação. Os israelitas estavam sujeitos a uma 

potência estrangeira. Seus filhos novamente haviam sido levados 

embora. Esta vez, porém, a “terra do inimigo” para a qual os filhos 

tinham ido obviamente não era uma região política como no caso 

anterior. Tratava-se da sepultura, a região dominada pelo ‘Rei Morte’ 

(Sal 49:14; Re 6:8), a morte sendo chamada de “último inimigo” a ser 

destruído. (Ro 5:14, 21; 1Co 15:26) Qualquer retorno de tal “exílio” 

significaria, naturalmente, uma ressurreição dentre os mortos. 

 

Raquel em hebreu: Rachael רחל, é sobrinha de Rebeca, irmã mais nova 

deLea, esposa favorita de Jacó e mãe de José e Benjamim. O seu nome 

tem origem hebraica cujo significado é rosa amorosa. Em 

(Tibéria/hebraico:Rāēl). Padrão do hebreu: Rael. 

Raquel pertencia a uma família rica, de agropecuários, pessoas 

totalmente dedicados ao trabalho. A riqueza de sua família vinha 

através do único propósito de "trabalhar e prosperar". Essa é uma das 

admirações que Deus tinha sobre essa família (Génesis2:15), apesar de 

não o conhecerem ainda, eles eram politeístas:  
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Raquel e Lea adoravam vários deuses, Raquel também herdou 

abeleza da linhagem de Sara e Rebeca, sua tia. Alguns copiadores 

"escribas" descreveram Raquel como "linda", sinônimo de 

máxima beleza já vista; no texto do originalhebraico (תיששרב-Bereshit) 

ela é descrita amorosamente como "bonita de forma e bonita de 

aparência" (em hebraico: ִחי ר ָורְׂ תיָתְׂ ר רְׂ ְפ ָרַשר ֵויפתת יָפתתתַ  ,Nos dias de hoje .(מת

Raquel na verdade quer dizer "Rosa Amorosa", originalmente dos 

significados hebreus. (Génesis 29:17). 

Como costume de seu povo, Raquel trabalhava na função de pastora de 

carneiros (Génesis 29:9), que não era um serviço tão leve assim, além 

de dividir a tarefa doméstica com sua irmã, Lea. 
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CAPÍTULO 11 

 

“BILA...” 

 

 

Bila (em hebraico: ר  ,transl. Bilah, no hebraico tiberiano Bilhāh ,ֵהָירְׂ

"hesitante", "tímida") foi, de acordo com o Livro de Gênesis, uma das 

servas de Labão, que ele ofereceu à sua filha Raquel, para ser sua serva, 

por altura do seu casamento com Jacó. (Gên 29:29) 

 

Bila e Raquel 

 

Isso se passou em Padã-Arã, situada na região do planalto setentrional 

da Mesopotâmia. Bila ainda era menina quando foi dada a Raquel como 
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serva. Bila, porém deixou a condição de ser seva ao se deitar com Jacó 

na permissão de Raquel, passando então a ser também uma das esposas 

de Jacó. Raquel, com o passar do tempo, mostrou ser estéril, ela deu 

Bila a Jacó como concubina, para que, por meio de sua serva, Raquel 

pudesse ter filhos, assim como Sara, esposa de Abraão, o havia feito. 

(Gên 16:2) 

 

Sua descendência 

 

Símbolo da tribo de Dã 

 

Símbolo da tribo de Naftali 

 

Deste modo, Bila teve dois filhos, Dã e Naftali, cujos descendentes 

formaram duas das doze tribos de Israel. (Gên 30:3-8; 35:25; 1Cr 7:13) 

Quando Jacó voltou à terra de Canaã, Bila, junto com seus filhos, foi 

pessoalmente apresentada a Esaú, irmão gémeo de Jacó. 
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Bila e Rubem 

 

Depois da morte de Raquel, os servos de Jacó retiraram a sua cama da 

tenda onde dormia todas as noites na companhia de sua esposa 

preferida, Raquel, e colocaram na tenda de Bila, acreditando que seria 

a vontade de Raquel por se mostrar ser muito afetiva a Bila, mas Jacó 

não quis dormir na tenda de Bila e de nenhuma de suas outras esposas; 

Jacó preferiu dormir sozinho na cama de sua saudosa amada, se 

consolando de sua grande dor e melancolia na perda de seu único e 

verdadeiro amor. Rúben, o filho primogênito de Jacó e Lia, porém 

percebeu a rejeição de seu pai a suas esposas com seu luto longo e 

infinito e então despertou desejos por Bila, esposa mais nova e mais 

formosa de seu pai, depois de Raquel. Numa certa noite, Rúben 

astuciosamente entrou na tenda de Bila se passando por Jacó, e se deitou 

com ela, mas logo pela manhã seu pai já havia descoberto a farsa, e 

Rúbem perde o direito de ter uma herança em dobro quando ele é 

acusado de adultério com Bila (veja Gen. 35:22, 49:3,4; Deuteronômio. 

21:17). 

 

“ZILPA...” 
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Zilpa era escrava de Leia e uma das esposas secundárias de Jacó (ou 

Jacob), filho de Isaque (Isaac), filho de Abraão. Zilpa havia sido escrava 

de Labão, pai de Leia, até que Leia e Jacó se casaram, quando ela foi 

oferecida, por Labão, a Léia.  

Depois de Lia ter tido quatro filhos, pensou que não teria mais nenhum 

e deu Zilpa a Jacó como esposa secundária. Zilpa então deu à 

luz Gade e Aser, os quais, por sua vez, tiveram muitos filhos.  
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CAPÍTULO 12 

 

“O SALÁRIO DE JACÓ...” 

 

 

 

Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei; pois tu sabes 

o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, 

fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: 

Determina-me o teu salário, que to darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como 

passou o teu gado comigo. 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? 

E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a 

apascentar e a guardar o teu rebanho; Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos 

os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre 

as cabras; e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, 

quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face; tudo o que não for salpicado e malhado 

entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto.  



Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os 

bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia 

brancura, e todos os morenos entre os cordeiros; e deu-os nas mãos dos seus filhos. 

E pôs três dias de caminho entre si e Jacó; e Jacó apascentava o restante dos rebanhos de Labão. 

Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas 

brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, E pôs estas varas, que tinha descascado, 

em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, 

para que concebessem quando vinham beber.  

E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e 

malhadas. 

Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno 

entre o rebanho de Labão; e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. 

E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante 

dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, 

não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. 

E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e 

jumentos. 

Gênesis 30:26-43 

 

Um contrato de trabalho tem alguns itens que são irrevogáveis, entre eles a 

remuneração. Ninguém aceita receber num mês um valor e no mês seguinte 

outro valor, a não ser que seja para maior, neste caso ninguém reclama. 

Quando Jacó chegou à terra de sua mãe, a setecentos quilômetros da casa de 

seu pai, ele não tinha absolutamente nada, só a rua para andar. Labão o 

recebeu em sua casa como sobrinho e acabou casando suas duas filhas com 

Jacó. 

Jacó trabalhou sete anos de graça para Labão para pagar o dote de Raquel a 

quem Jacó amava, mas o esperto Labão usou de um estratagema para fazer 

Jacó deitar com Léia, pensando que se tratava de Raquel. Depois do caldo 

derramado, Jacó foi obrigado a trabalhar mais sete anos de graça para Labão 

em pagamento ao dote de Lia, que era até zarolha, coitadinha. 

Por amor a Raquel aqueles anos pareceram dias para Jacó, valia a pena 

qualquer sacrifício para ter sua amada Raquel. O tempo foi passando. Lia 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/30/26-43


era fértil demais e Raquel estéril. Jacó tinha filhos com Lia, com a serva de 

Lia, com a serva de Raquel, mas com Raquel não tinha nenhum. 

Era um grande amor que passava por problemas sérios, porque para uma 

mulher judia a esterilidade era vergonhosa, ainda mais que o marido dela 

tinha outra esposa e duas concubinas e todas geravam filhos e mais filhos a 

Jacó, menos ela, apesar de ser a amada dele. 

Jacó pediu a Deus e um dia Raquel engravidou e teve seu filho José, o que 

encheu o coração de Jacó de alegria, mas ele queria voltar para a terra de seu 

pai e continuava trabalhando de graça para Labão. Assim que José nasceu 

Jacó foi conversar com o sogro, ele queria ir embora de Parã, queria voltar 

a Canaã e pediu que Labão liberasse suas mulheres e seus filhos para sair de 

sua casa e de suas terras. 

 

Labão não era bobo nem nada e não queria abrir mão da mão de obra honesta 

e gratuita de Jacó, então Labão disse a Jacó:  

“Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho 

experimentado que o SENHOR me abençoou por amor de ti. E disse mais: 

Determina-me o teu salário, que to darei.” (Gênesis 30:27-28). Veja de 

novo o que Labão disse para Jacó: “Tenho experimentado que o SENHOR 

me abençoou por amor de ti”. 

Quando Deus resolve abençoar um servo Seu, Ele abençoa quem pode 

abençoar aquela pessoa também, Ele vai abençoando um por um, até cumprir 

Sua promessa na vida dos Seus amados. É uma engrenagem divina e 

inacessível ao homem. Só Deus conhece os corações, somente Ele sabe 

quem vai e quem não vai abençoar Seu povo, por esta razão nada com Deus 

acontece do dia para a noite e muitas vezes achamos que Ele está demorando 

demais a nos abençoar. Deus sabe quais peças do tabuleiro precisam ser 

mexidas e o tempo certo de agir. 

Labão nunca se importou com Jacó, explorou seu trabalho o quanto pode, 

mas quando Jacó resolveu pegar suas coisas, suas mulheres e seus filhos e 

fazer a viagem de volta para a casa de seu pai, ele precisou tomar uma atitude 



radical para segurar Jacó ao seu lado e mandou que Jacó dissesse quanto 

queria de salário para continuar a trabalhar com ele. 

Aí Jacó deitou e rolou. Disse a Labão que ele o servia há muitos anos e que 

através de seu trabalho o Senhor tinha aumentado em grande número seus 

rebanhos e que agora ele trabalharia para si próprio e deu seu preço a Labão, 

veja: 

“Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apascentar e a guardar o teu 

rebanho; Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os 

salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os 

malhados e salpicados entre as cabras; e isto será o meu salário.” (Gênesis 

30:31-32). 

 

Você entendeu? É o seguinte, toda cabra salpicada e malhada e os morenos 

entre os cordeiros, seriam o salário de Jacó. Labão concordou e Jacó 

concluiu dizendo: 

“Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres 

e o meu salário estiver diante de tua face; tudo o que não for salpicado e 

malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por 

furto.” (Gênesis 30:33). 

Jacó foi bem claro sobre seu salário e Labão concordou em pagá-lo da forma 

como havia sido acordado. Jacó resolveu dar uma mãozinha para Deus e fez 

o seguinte: tomou varas verdes de álamo e de outras árvores, descascou 

riscas brancas na madeira e colocou estas varas perto dos bebedouros do 

rebanho, para que os rebanhos concebessem quando vinham beber. 

O fato é que Jacó cresceu muitíssimo e teve muitos rebanhos, servos, servas, 

camelos e jumentos. Estava bem bonzinho o salário de Jacó, heim? 

Só teve um probleminha, Labão quando via que os animais destinados a Jacó 

crescia sobremaneira, ele mudava o contrato e estabelecia outro salário para 

ele e por seis anos Jacó teve seu salário mudado dez vezes. Era um esperto 

querendo enganar o outro. 



Labão, insuflado por seus filhos, ficou bravo com Jacó e o tratava com 

desprezo, por esta razão Jacó conversou com suas esposas, que eram filhas 

de Labão, e fez um relato dos anos de trabalho em que serviu Labão, do 

salário mudado dez vezes por Labão e disse que seus rebanhos aumentavam 

mais que os de Labão, porque Deus tirou o gado de Labão e deu-o a ele. 

Esta conversa toda com Léia e Raquel tinha como propósito convencer as 

duas a fugir com ele, levando tudo o que tinham: periquito, papagaio e 

cachorro. Jacó sabia que Labão não os deixaria sair, então era preciso fugir 

da casa dele. 

Por fim Jacó contou para Lia e Raquel que Deus falou com ele em sonhos e 

disse: 

“Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, 

que são listrados, salpicados e malhados; porque tenho visto tudo o que 

Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde 

me fizeste um voto; levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da 

tua parentela.” (Gênesis 31:12-13). 

Léia e Raquel entenderam as razões de Jacó e disseram a ele:  

“Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos 

filhos; agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou.” (Gênesis 31:16).  

Então Jacó se levantou, colocou seus filhos e suas mulheres sobre os 

camelos, organizou toda a comitiva e começou sua viagem de volta para 

Canaã. 

Jacó foi terrivelmente explorado por Jacó, mas Deus abençoa Seus servos 

onde quer que estejam e abençoou Jacó na casa de Labão e ele se tornou um 

homem rico, mesmo tendo seu salário mudado dez vezes em seis anos. 

Labão acabou ficando na mão, Jacó fugiu do sogro trapaceiro e com a 

bênção do Senhor. Já havia chegado o tempo da libertação de Jacó, ele não 

trabalharia mais como escravo para Labão. 



Deus fez com Jacó um ensaio geral do que faria séculos depois, libertando 

os descendentes dele do Egito. Assim como os hebreus no Egito, Jacó foi 

escravo de Labão e Deus o libertou da mesma forma como libertaria os 

hebreus das terras de faraó. Jacó chegou sozinho em Padâ-Arã e saiu cheio 

de filhos, mulheres, servos e servas. Os filhos de Jacó chegaram em pequeno 

número no Egito e quando saíram eram uma multidão de mais de um milhão 

de vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 13 

 

“FUGA DE JACÓ...” 

 

 

 

Gênesis 31 conta que Jacó, depois de ser abençoado por Deus com muitos bens, notou que Labão 

já não o olhava com a mesma alegria. Também viu que havia murmuração entre os filhos de 

Labão. Por causa disso, quando Labão se ausentou para fazer a tosquia do rebanho, "se levantou 

Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os 

seus bens que chegou a possuir" (Gênesis 31.17). 

Sem que Jacó soubesse, Raquel aproveitou a ausência do seu pai para roubar-lhe pequenas 

estátuas que representavam os deuses de Labão: "Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, 

Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai" (Gênesis 31.19).  

 

A fuga de Jacó e sua família foi descoberta três dias depois. Labão reuniu seus 

homens para persegui-lo, mas Deus, em sonho, o advertiu para que nada fizesse 

contra Jacó. No sétimo dia Labão os alcançou e repreendeu Jacó por não dar-

lhe a chance de se despedir. Também o indagou sobre o roubo dos ídolos.  



Como Jacó não sabia que Raquel os tomara, disse a Labão que os procurasse e 

matasse quem tivesse cometido tal crime. Labão procurou e nada encontrou, 

pois Raquel os escondeu sentando-se sobre eles.  

Assim, Jacó o acusou de tratá-lo com injustiça nesse caso e nos 20 anos em 

que trabalhou para ele. Finalmente, Labão mudou o tom da conversa e fez uma 

aliança com Jacó garantindo a paz entre os dois. Essa aliança foi selada com 

uma coluna que eles levantaram como testemunho e com uma refeição que 

partilharam. Despedindo-se, Labão voltou para sua terra e Jacó seguiu seu 

caminho.  

Algo notável nessa história é o roubo dos ídolos de Labão por Raquel. Esses 

ídolos, que em hebraico são chamados "terafim”, eram estatuetas com formas 

humanas que representavam antepassados e divindades. Eram usadas em 

adivinhações e Labão disse que eram "seus deuses" (Gênesis 31.30).  

Para Deus tais ídolos eram algo abominável, conforme dizem as Escrituras: 

"Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e 

todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para 

cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote 

Hilquias achara na Casa do SENHOR" (2Reis 23.24).  

Mas então, por que Raquel tomou esses ídolos para levá-los consigo? O fato 

de Jacó não saber da presença deles entre a bagagem demonstra que Raquel 

sabia que não teria permissão para tê-los. Mesmo assim, é possível que Raquel 

estivesse tão apegada à religiosidade do seu povo que não conseguia abandoná-

la. Nem mesmo as demonstrações do poder e do cuidado de Deus ao aumentar 

o rebanho de Jacó fizeram com que ela confiasse plenamente no Senhor e 

deixasse de confiar nos ídolos representados por aquelas estatuetas.  

Infelizmente, é comum que pessoas hoje em dia também se apeguem e confiem 

em amuletos e símbolos que representam seres que não são Deus. O próprio 

Deus rejeita e abomina essa prática:  

"Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a 

idolatria e culto a ídolos do lar" (1Samuel 15.23).  



Diante disso, é preciso avaliar aquilo que se chama de religiosidade e comparar 

com a mensagem da salvação pela fé em Jesus Cristo. Afinal, é possível buscar 

o contato e as bênçãos de Deus de uma maneira que ele mesmo reprova?  

 

"Guardai, pois, cuidadosamente, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes 

no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo; 

para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma 

de ídolo, semelhança de homem ou de mulher" (Deuteronômio 4.15-16) .  

A notícia da fuga de Jacó e sua família levou três dias para chegar até Labão 

(ver capítulo 30:36). Ele imediatamente juntou seus irmãos (ou filhos?) e partiu 

em perseguição: sem dúvida ele estava muito irado, pois considerava que Jacó 

estava fugindo com suas filhas, e seus netos, como se os tivesse raptado, e 

ainda tinha roubado seus ídolos do lar. 

Ele decerto planejava usar violência contra Jacó. Mas Deus interferiu, 

aparecendo a ele em sonhos e prevenindo-o que não falasse a Jacó nem bem 

nem mal: ou seja, que contivesse a sua língua, e não procurasse demover Jacó 

do seu propósito em voltar para sua terra. 

Em uma semana ele alcançou Jacó, e acampou ao lado dele na montanha de 

Gileade (montanha do testemunho), uma região montanhosa ao oriente do rio 

Jordão. 

Labão então fez uma pesquisa minuciosa pelas tendas. Havia quatro: a de Jacó, 

a de Lia, a das duas servas, e a de Raquel, mas Labão não achou os ídolos pois 

foi enganado por Raquel, que assentou-se sobre eles e recusou levantar-se 

alegando estar menstruada. 

Embora calmo e pacífico em seu caráter, Jacó não aguentou mais o 

comportamento de seu sogro, e altercou com ele, repreendendo-o pelo insulto 

de tratá-lo como se fosse um ladrão. Ele recordou a Labão a honestidade com 

que havia trabalhado para ele. 

Por outro lado, entrevemos a ganância e maldade de Labão: exigindo de Jacó 

o pagamento de prejuízos pelos quais ele não era responsável. 0 que para Labão 

seria um custo pequeno, era uma despesa enorme para Jacó, que nada tinha. 



Mudando o salário de Jacó dez vezes, para reduzir o pagamento que lhe devia. 

Obrigando Jacó a trabalhar para ele, de graça, por catorze anos em troco do 

casamento com suas filhas - e Jacó só queria uma delas e tendo o SENHOR 

prosperado muito a Labão por causa de Jacó, ele nada deu para ele ou suas 

filhas. 

Se não fora a mão de Deus, Jacó teria sido despedido agora de mãos vazias, 

mas Ele atendeu ao seu sofrimento e repreendeu a Labão no sonho da noite 

anterior. 

Labão nada pode retrucar à explosão de Jacó, seja apontando alguma falta de 

sua parte, ou defendendo seu próprio comportamento. Decerto sua consciência 

o acusava, mas preferiu mudar de assunto, ao invés de reconhecer-se injusto e 

pedir desculpas. 

Embora tivesse tratado suas filhas como se fossem estrangeiras (v. 15), ele 

declarou que elas e tudo o mais que Jacó tinha, eram também dele (não era 

verdade, pois Jacó havia pago bem caro por tudo, mas Jacó não discutiu). Então 

ele propôs fazer algo por elas e por seus netos, tomando a forma de um tratado 

entre ele e Jacó. 

Jacó prontamente providenciou um monumento de pedras para dar forma 

concreta ao tratado que iria ser proposto por Labão, e comeu com ele e seus 

irmãos uma refeição cerimonial para selar o acordo, e chamaram o lugar de 

Montão de Testemunho (Jegar-Saaduta em aramaico e Galeede em Hebraico), 

e Torre de Vigia (Mispa). 

O tratado consistiu em apenas duas cláusulas: 

1. Jacó se comprometeu a não maltratar suas mulheres, e a não tomar outras 

mulheres além delas. 

2. Jacó e Labão se comprometeram a não cruzarem a fronteira, marcada 

pela coluna de pedras. 

Labão jurou em nome do Deus de Abraão, e o Deus de Naor, e o Deus de seu 

pai (Terá. A  capitalização da palavra Deus nas versões em português indica 

que os tradutores julgaram que Labão estava se referindo ao Deus único e 



verdadeiro que Abraão veio a conhecer. No entanto, como o hebraico não tem 

maiúsculos ou minúsculos, não podemos saber se Labão estaria se referindo 

aos deuses pagãos que estes homens poderiam estar adorando em Ur). Jacó 

jurou pelo Temor de seu pai Isaque, isto é, o Deus que Isaque temia (Isaque 

nunca foi idólatra). Jacó ofereceu um sacrifício e todos comeram pão e 

passaram a noite na montanha.    

Finalmente Labão se despediu, com beijos, de seus descendentes e os 

abençoou, e partiu amigavelmente, voltando para casa. É a última vez que 

lemos na Bíblia sobre ele e a sua família, os descendentes de Naor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 14 

 

“A LUTA COM O ANJO...” 

 

 

 

Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os 

viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros 

adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: 

Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e 

me detive lá até agora; E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas; e enviei para o 

anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, 

dizendo: Fomos a teu irmão Esaú; e também ele vem para encontrar-te, e quatrocentos homens 

com ele. 

Então Jacó temeu muito e angustiou-se; e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as 

vacas, e os camelos, em dois bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro 

bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, 



que me disseste: Torna-te à tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei bem; Menor sou eu que todas 

as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo; porque com meu cajado passei 

este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. 

Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú; porque eu o temo; porventura não 

venha, e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua 

descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela 

noite; e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú: Duzentas cabras e 

vinte bodes; duzentas ovelhas e vinte carneiros; Trinta camelas de leite com suas crias, quarenta 

vacas e dez novilhos; vinte jumentas e dez jumentinhos; E deu-os na mão dos seus servos, cada 

rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e 

rebanho. 

E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo: 

De quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo 

Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú; e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E 

ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: 

conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que o 

teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: Eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de 

mim, e depois verei a sua face; porventura ele me aceitará. Assim, passou o presente adiante dele; 

ele, porém, passou aquela noite no arraial. 

E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os 

seus onze filhos, e passou o vau de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro; e fez passar 

tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. 

E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura 

da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: 

Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 

Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como príncipe lutaste com Deus e com 

os homens, e prevaleceste.  

E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas 

pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: 

Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel; 

e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está 

sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje; porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo 

encolhido. 

Gênesis 32:1-32 

 

 Ao lermos este trecho bíblico pensamos em fazer o mesmo que Jacó e segurar 

o anjo, achamos que isto significa insistir em nossas petições, o que realmente 

importa é recebermos a benção. Porém para entendermos melhor o que foi 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/32/1-32


realmente esta luta de Jacó, é necessário entendermos melhor o que houve ali 

no vau de Joboque e pra isso precisamos entender o momento que Jacó vivia.  

Jacó era um enganador, ele enganou o irmão e o pai para receber as bênçãos e 

a herança do pai, e com isto fez com que o irmão o odiasse, e ele teve de fugir 

e se esconder.  Sabemos que existem leis espirituais e uma delas é a lei da 

semeadura ou seja, o que você planta, você colhe e Jacó não ficaria imune a 

isso.  

Jacó conheceu a Raquel filha de seu tio e se apaixonou por ela, e combinou 

com o tio que trabalharia para se casar com ela, ele cumpriu o combinado 

porem na noite de núpcias o tio o enganou e entregou a outra filha a Léia, e 

devido aos costumes e vestes nupciais e Jacó ter bebido um pouco, ele não 

percebeu a troca e consumiu o casamento, tento de trabalhar mais 7 anos para 

se casar com aquela a quem realmente desejava, nisto Jacó colheu o que havia 

plantado, o engano.  

Jacó precisava se converter de verdade, se tornar um novo homem, assim como 

Jesus nos ensina que devemos nascer de novo. E Jacó passou por mudanças 

que começaram antes mesmo deste encontro dele com "Deus" no vau de 

Joboque, pois no início do capitulo lemos que Jacó começa a ter atitudes 

bastante prudentes, tais como:  

Com o seu povo. Gn. 32:7 “Então Jacó temeu muito e angustiou-se; e repartiu 

o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em dois 

bandos.” 

Com seu irmão Esaú. Gn. 32:13 “E passou ali aquela noite; e tomou do que 

lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú” 

Na oração a Deus. Gn. 32:10-11 “Menor sou eu que todas as beneficências, 

e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo; porque com meu cajado passei 

este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de 

meu irmão, da mão de Esaú; porque eu o temo; porventura não venha, e me 

fira, e a mãe com os filhos.” 

Percebemos que Jacó já estava mudando, mas era necessário anular uma 

maldição a qual ele tinha.  "Jacó" significa "enganador" e era necessário passar 

por uma verdadeira batalha espiritual, e alguns pontos são importantes 

destacarmos, por exemplo o fato de Jacó reconhecer que ele precisava ter um 

momento a sós com Deus. Nos versículos 22 a 24 do capítulo 32 



de Gênesis lemos que Jacó passou toda sua família e tudo o que possuía para 

o outro lado do ribeiro e então ele ficou só ali na beira do ribeiro. 

Nós temos que nos desprender de tudo, esquecermos por algum momento 

nossos problemas, preocupações, ansiedades, filhos, cônjuge, parentes, bens e 

tudo quanto temos e nos apresentarmos a Deus. Estar na beira do ribeiro 

significa duas coisas, primeiro ele estava em meio a uma travessia, depois que 

atravessasse ali ele iniciaria uma nova fase, e água sempre simboliza a palavra 

de Deus, este é o melhor lugar para nos encontrarmos com o Senhor, com os 

pés limpos na palavra e preparados para um novo começo.  

Então surgiu o anjo do Senhor, e Jacó lutou com ele, esta batalha na verdade 

era Jacó tentando segurar o anjo para obriga-lo a abençoa-lo. Ele queria ser 

abençoado, ele queria ter a quebra da maldição, a mudança de vida interna.  

Gn. 32:28 “Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como 

príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste.”. A partir daquele 

momento Jacó não seria mais o mesmo, pois o varão mudaria o seu nome de 

Jacó (enganador, trapaceiro) para Israel (aquele que luta com Deus e 

prevalece). 

 

O nome naquela época refletia muitas vezes o caráter, a personalidade da 

pessoa ou uma realidade da sua vida ou da história do povo de Deus. 

Vemos que a partir do Vau de Jaboque a mudança, a transformação de Jacó foi 

plena e ele nunca mais foi o mesmo. Nós também precisamos passar por esta 

luta e vencermos para que então sejamos transformados, maldiçoes sejam 

quebradas e a benção do Senhor esteja sobre nós.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 15 

 

“JACÓ E ESAÚ SE REENCONTRAM...” 

 

 

 

E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e quatrocentos homens com ele. 

Então repartiu os filhos entre Lia, e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na 

frente, e a Lia e seus filhos atrás; porém a Raquel e José os derradeiros. 

E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra sete vezes, até que chegou a seu irmão. 

Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o; e 

choraram. 

Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres, e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? 

E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas; 

elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se; e 

depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que 

tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu 



tenho bastante, meu irmão; seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado 

graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão; porquanto tenho visto o 

teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. 

Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida; porque Deus graciosamente ma tem dado; e 

porque tenho de tudo. E instou com ele, até que a tomou. 

E disse: Caminhemos, e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor 

sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite; se as afadigarem 

somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe o meu senhor adiante de seu servo; e eu irei 

como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao 

passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite então que eu 

deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos 

de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para 

Sucote e edificou para si uma casa; e fez cabanas para o seu gado; por isso chamou aquele lugar 

Sucote. 

E chegou Jacó salvo à Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de 

Padã-Arã; e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que 

estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. 

E levantou ali um altar, e chamou-lhe: Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33:1-20 

 

Jacó se preparou para rever Esaú enviando-lhe previamente 550 animais como 

presente (Gênesis 32.13-15). Ao ver seu irmão se aproximar em companhia de 

400 homens, Jacó enfileirou sua família de modo a proteger seus preferidos 

deixando-os mais distantes, e ele mesmo foi à frente de todos se curvando sete 

vezes diante de Esaú. Surpreendentemente, sem demonstrar qualquer 

ressentimento, Esaú foi até Jacó, o abraçou e beijou e ambos choraram.  

Esaú também demonstrou grande interesse em conhecer a família de Jacó e 

não pareceu estar interessado nos bens do seu irmão que lhe foram enviados 

pelo caminho. Diante disso, Jacó teve que insistir para que Esaú aceitasse o 

presente. Finalmente, Esaú convidou Jacó para acompanhá-lo à sua terra e se 

prontificou a auxiliá-lo na viagem. Jacó agradeceu a acolhida e partiu dali para 

Sucote e depois para Siquém, onde se estabeleceu.  

Duas coisas devem nos chamar a atenção nessa história. A primeira é a 

disposição de Jacó de presentear seu irmão, de quem ele retirou as bênçãos ao 

enganá-lo e também a seu pai. A humildade com que Jacó se encontrou com 

seu irmão demonstra que ele tinha consciência do erro que havia cometido no 

passado. Também demonstra que tinha o desejo de reparar um pouco do mal 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/33/1-20


que fez compartilhando com o irmão as posses com que Deus o abençoou. 

Nisso Jacó fez muito bem.  

A segunda é a disposição de Esaú de receber seu irmão com alegria, mesmo 

depois de tudo o que aconteceu. Esaú tinha muitos motivos para odiar Jacó e 

ainda desejar matá-lo. Algumas mágoas nunca são esquecidas. Mas Esaú, 

deixando o passado, foi ao encontro do irmão e confirmou o amor que tinha 

por ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 16 

 

“O ESTUPRO DE DINÁ...” 

 

 

 

E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. 

E Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e 

humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou 

afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por 

mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo 

com o gado; e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar 

com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, 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. Então falou Hamor com eles, dizendo: A alma de Siquém, 

meu filho, está enamorada da vossa filha; dai-lha, peço-vos, por mulher; E aparentai-vos conosco, 

dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós; E habitareis conosco; e a terra estará 

diante de vós; habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. 



E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me 

disserdes; Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que me disserdes; dai-me somente 

a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, 

enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: Não 

podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado; porque isso seria uma 

vergonha para nós; Nisso, porém, consentiremos a vós: se fordes como nós; que se circuncide 

todo o homem entre vós; Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, 

e habitaremos convosco, e seremos um povo; Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, 

tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos.  

E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor, e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não 

tardou o jovem em fazer isto; porque a filha de Jacó lhe contentava; e ele era o mais honrado de 

toda a casa de seu pai. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram 

aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco; portanto habitarão nesta 

terra, e negociarão nela; eis que a terra é larga de espaço para eles; tomaremos nós as suas filhas 

por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas.  

Nisto, porém, consentirão aqueles homens, em habitar conosco, para que sejamos um povo, se 

todo o homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas 

possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão 

conosco. 

E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade; e foi 

circuncidado todo o homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. 

E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, 

Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, 

e mataram todos os homens.  

Mataram também ao fio da espada a Hamor, e a seu filho Siquém; e tomaram a Diná da casa de 

Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade; porquanto violaram 

a sua irmã. As suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no 

campo, tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram 

presos, e saquearam tudo o que havia em casa.  

Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os 

moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus; tendo eu pouco povo em número, eles 

ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã 

como a uma prostituta? Gênesis 34:1-31 

 

Diná (em hebraico: ֵהייְׂר, hebraico moderno: Dina, hebraico tiberiano: Dînā; 

"Julgado, vindicado") era a filha de Jacó e Léia. 

Quando Diná tinha cerca de seis anos de idade, Jacó passou a habitar em Canaã, 

na cidade deSucote. Diná havia nascido em Harã, quando seu pai ali morava. 
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(Génesis 31:41 ou 34.) Perto do acampamento de Jacó e sua família ficava a 

cidade de Siquém. Era para lá que Diná se dirigia frequentemente para visitar 

as moças cananéias locais, que não partilhavam dos costumes religiosos dos 

descendentes de Abraão.  

Durante uma dessas visitas regulares, Siquém, filho de Hamor, o maioral, 

violou Diná. Siquém apaixonou-se por Diná e esta ficou em casa dele até 

que Simeão e Levi decidiram vingar sua irmã. Com um plano ardiloso, eles 

convenceram os homens de Siquém a efetuarem a circuncisão em troca da mão 

de Diná em casamento. Daí, enquanto os habitantes da cidade ainda estavam 

em convalescença, os dois irmãos atacaram a cidade e mataram todos os 

homens, incluindo Hamor e Siquém. 

Anos mais tarde, Diná participou na deslocação da sua família para o Egito a 

convite de seu irmãoJosé. 

 

Estupro de Diná 

 

Diná saiu para visitar as mulheres de Siquém, onde seu povo havia feito 

acampamento e onde seu pai Jacó tinha comprado a terra onde tinha armado 

sua tenda. Siquém, filho de Hamor, o príncipe da terra, "agarrou-a, se deitou 

com ela e humilhou-a. E sua alma se apegou a Diná ... ele amou a moça e falou-

lhe ao coração", e Siquém pediu a seu pai que obtivesse Diná para ele, para ser 

sua esposa. 
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Hamor veio a Jacó e pediu Diná para seu filho: "Faça casamentos conosco; dai 

vossas filhas para nós, e tomai as nossas filhas para vós. Você deve habitar 

conosco, e a terra será aberta para você", e Siquém ofereceu a Jacó e seus filhos 

de qualquer dote que eles determinassem. Mas "os filhos de Jacó, responderam 

a Siquém e Hamor seu pai, enganosamente, porque ele tinha contaminado sua 

irmã Diná", dizendo que aceitaria a oferta se os homens da cidade 

concordassem em ser circuncidados. 

Então os homens de Siquém foram enganados, e foram circuncidados, e "no 

terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor da circuncisão, dois 

dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram suas espadas e 

caíram sobre a cidade de surpresa, e mataram todos os homens. Eles mataram 

Hamor e Siquém, seu filho com a espada, e, tirando Diná da casa de Siquém, 

foram embora. "E os filhos de Jacó saquearam o que estava na cidade e no 

campo, "todas as suas riquezas, todos os seus pequeninos e suas esposas, tudo 

o que estava nas casas." 

"Então Jacó disse a Simeão ea Levi: 'Vocês trouxeram problemas em fazendo-

me odioso aos habitantes da terra, os cananeus e os perizeus; sendo nós pouca 

gente, eles se reunirão contra mim e me atacarão e eu serei destruído, tanto eu 

como minha casa.' Mas eles disseram: 'Abusaria ele de nossa irmã, como se 

fosse prostituta?'" 
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CAPÍTULO 17 

 

“A MORTE DE RAQUEL...” 

 

 

Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali; e faze ali um altar ao Deus que 

te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. 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. E levantemo-nos, e subamos a Betel; e ali farei um altar ao Deus que me 

respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. 

Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham em suas mãos, e as arrecadas que 

estavam em suas orelhas; e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. 

E partiram; e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram 

após os filhos de Jacó.  

Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã (esta é Betel), ele e todo o povo que com ele 

havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel; porquanto Deus ali se lhe tinha 

manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi 



sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus 

outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó; não te 

chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu 

sou o Deus Todo-Poderoso; frutifica e multiplica-te; uma nação, sim, uma multidão de nações 

sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos; E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a 

Isaque, e à tua descendência depois de ti darei a terra.  

E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara 

com ele, uma coluna de pedra; e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E 

chamou Jacó aquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel; e havia ainda 

um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu 

parto.E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque 

também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma (porque morreu), chamou-lhe 

Benoni; mas seu pai chamou-lhe Benjamim.  

Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata; que é Belém. E Jacó pôs uma coluna 

sobre a sua sepultura; esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu 

Israel, e estendeu a sua tenda além de Migdal Eder. Gênesis 35:1-21 
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CAPÍTULO 17 

 

“TRAIÇÃO EM FAMÍLIA...” 

 

E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de 

seu pai Gênesis 35:22 

 

Rúben foi um instrumento da sua mãe para ganhar o amor de seu pai. Agora 

que ela o deu à luz a ele, Jacó a amará, ele será meu. No entanto, o nome 

de Rúben mostra a miséria de Léia e a resposta de Deus para seu sofrimento.  

Após a morte de Raquel, enquanto seu pai estava longe de casa, Rúben dormiu 

comBila. Israel ficou sabendo disso, mas não houve reação de sua parte que 

esteja descrita aqui no texto, somente que Rúben ainda é seu primogênito, 

apesar de ter dormido com Bila. 

No Texto Massorético (TM) no mesmo verso podemos ler sobre dormir 

com Bila. E lá está escrito na Septuaginta em Genesis 35:21- 

"E aconteceu que, quando Israel habitava essa terra, em que Rúben deitou 

com Bila, a concubina do seu pai Jacó; E Israel ouviu, e a coisa pareceu grave 

diante dele." 

A adição da reação de Jacó não preenche o vazio na história de Rúben 

e Bila que provavelmente aconteceu. No entanto, pela benção de Jacó de seus 

filhos podemos aprender mais, enquanto lemos em Gênesis 49:1-4- 

Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse:  

Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. 

Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó; e ouvi a Israel vosso pai. Rubén, tu és meu 

primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em 

alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/35/22


excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste; subiu 

à minha cama." 

De acordo com as palavras de Jacó, dormir com Bila era relações sexuais; 

Rúben tinha passado a noite na cama do seu pai.  

"Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel (pois ele era o 

primogênito; mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua 

primogenitura aos filhos de José, filho de Israel; de modo que não foi contado, 

na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, 

e dele veio o soberano; porém a primogenitura foi de José)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 18 

 

“TRAJÉDIA EM FAMÍLIA...” 

 

Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram 

a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica; 

conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu 

filho; uma fera o comeu; certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs 

saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos 

e todas as suas filhas, para o consolarem; recusou porém ser consolado, e disse: Porquanto com 

choro hei de descer ao meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. Gênesis 37:31-35 
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CAPÍTULO 19 

 

“FOME NA TERRA...” 

 

Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estais olhando uns 

para os outros?  Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito; descei para lá, 

e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José, 

para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus 

irmãos, porque dizia: Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que 

iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Gênesis 

42:1-5 
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CAPÍTULO 20 

 

“REENCONTRO...” 

 

 

 

E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai 

Isaque. 

E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó! E ele disse: Eis-me aqui. 

E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai; não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma 

grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua 

mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba; e os filhos de Israel levaram a seu 

pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. 



E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, 

Jacó e toda a sua descendência com ele; Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas, 

e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Gênesis 46:1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/46/1-7


 

 

 

 

CAPÍTULO 21 

 

“MORTE...” 

 

 

 

Depois ordenou-lhes, e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo; sepultai-me com meus pais, na 

cova que está no campo de Efrom, o heteu, Na cova que está no campo de Macpela, que está em 

frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom, o heteu, 

por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher; ali sepultaram a Isaque 

e a Rebeca sua mulher; e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele, foram comprados 

aos filhos de Hete. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, 

e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 49:29-33 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/49/29-33
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