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Génesis 25:19-34; Patriarcas e Profetas, págs. 177-179.

I

magina que chegaste a casa depois de teres
passado o dia todo na escola. Assim que entras
na cozinha, sentes um cheirinho bom de comida.
De repente, começas a salivar e apercebes-te de
que estás com muito apetite. Foi assim que Esaú
se sentiu, uma vez. Vamos saber como tudo aconteceu.

I

saque e Rebeca já estavam casados há vinte
anos. Rebeca lembrava-se com alegria do dia em
que se tinha encontrado com aquele estranho
junto do poço. Ela ofereceu água aos seus camelos – e a sua vida mudou para sempre. Isaque
gostava de olhar para a sua linda esposa.
Ele tinha orado ao Senhor para que
a trouxesse sã e salva de tão longe
para ele. Sim, Isaque e Rebeca
amavam-se muito.
Mas parece que estava a faltar alguma coisa na vida deles.
Rebeca não tinha filhos. Isso
deixava-a muito triste.
Isaque conhecia a promessa de Deus feita
a Abraão, o seu
pai. Deus tinha
dito a Abraão
que a sua família se tornaria
uma poderosa
nação. Isaque
passava grande
parte do tempo a
pensar em como
isso aconteceria.
Como poderia surgir uma grande nação
da família de Abraão?
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Isaque, o único filho de Abraão, nem sequer tinha
filhos. Era um problema grave que Isaque esperava ver resolvido.
Isaque, finalmente, suplicou ao Senhor. Rogou
que Deus lhes desse um filho. E Deus respondeu
de maneira surpreendente à oração de Isaque.
Rebeca não teve um, mas dois bebés! Deus deu a
Isaque e Rebeca dois rapazinhos!
Antes que os bebés nascessem, eles lutavam
dentro do corpo da mãe. Rebeca achou aquilo
estranho. Ninguém
conseguia explicar
o que estava a
acontecer. Nem
mesmo o seu
marido. A sua
ama também
não. Não
havia ninguém a
quem ela
pudesse
per-

Mensagem

Posso amar pessoas
diferentes de mim.

guntar. Assim, Rebeca conversou com o Senhor.
Ela orou e perguntou a Deus o que estava a acontecer.
O Senhor respondeu à oração de Rebeca.
Ele disse-lhe que as duas crianças dentro dela
eram muito diferentes uma da outra. Elas seriam
o começo de duas nações diferentes, nações que
não gostariam muito uma da outra. O mais novo
dos gémeos seria mais forte do que o seu irmão.
Isaque e Rebeca deram o nome de Esaú e
Jacob aos seus dois filhos. Tal como o Senhor
tinha dito, os meninos eram muito diferentes. Esaú, o mais velho,
gostava de andar longe
de casa, pelos campos, a
caçar. Quando ele desejava algo, ele queria-o imediatamente. Costumava trazer ao pai coisas diferentes,
de longe. Ele era o gémeo
favorito do pai.
Jacob, por sua vez, gostava de ficar perto de casa. Ele
aprendeu a cuidar dos rebanhos e das manadas do pai.
Também aprendeu a cozinhar.
Ele era digno de confiança.
Passava muito tempo com a
mãe, por isso era o gémeo
favorito dela.
Um certo dia, Esaú chegou de
uma caçada. Ele tinha muita fome e sentiu
o cheirinho bom da comida. Jacob estava a fazer
um delicioso guisado de lentilhas. Esaú chegou
perto do irmão e exclamou:
– Estou com tanta fome! – Então, pediu: – Dá-me um pouco da tua comida.
– Estás mesmo com fome? – perguntou Jacob.
– Com tanta fome que me venderias os teus direitos de filho mais velho?

Verso Para Decorar:
“Amem-se
uns aos outros
com uma afeição
verdadeira.”
Romanos 12:10,
O Livro.

– Estou quase a morrer de fome. De que me
valerão os meus direitos, então?
Assim, Jacob deu a Esaú um pedaço de pão e
um pouco do seu guisado. Esaú comeu e bebeu,
depois levantou-se e saiu. Ele desprezou os seus
direitos de filho mais velho. Só lhe importava o
momento presente. E por causa disso, ele deu
algo que teria sido uma bênção para ele durante
toda a sua vida.
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Vai até à cozinha e
fecha os olhos. Adivinha
o que será o jantar.
Esaú gostava de caçar
e de andar ao ar livre.
Se possível, sai para
dar um passeio lá fora
com os teus familiares
hoje. Pergunta-lhes o
que imaginam que Esaú
caçava. Agradece a
Deus pelo alimento que
vocês têm.

Lê e comenta Génesis 25:19-28, com os teus
familiares. Qual dos dois irmãos tinha muitos
pêlos? Compara os teus braços com os dos teus
familiares, observando os pêlos. Que idade
tinha Isaque quando Esaú e Jacob nasceram?
Conheces alguém com esta idade? Que idade
tinham os teus pais quando nasceste? Desenha
e recorta oito formatos diferentes de legumes.
Escreve em cada um deles uma palavra do teu
Verso Para Decorar. Mistura-os e depois coloca-os na ordem correcta. Usa-os para ensinar o
verso aos teus familiares. Pede a Deus que te
ajude a ser bondoso para com os outros.

Lê e comenta Génesis 25:27-34 com
a tua família. Esaú teria morrido de
fome? Pesquisa sobre quanto tempo
uma pessoa pode ficar sem comer ou
sem beber água. Pensa numa ocasião
em que ficaste impaciente como Esaú.
Qual foi o resultado? Fala sobre isso
com os teus familiares. Procura ajudar a tua mãe a fazer um guisado
esta semana. Agradece a Deus pelos
alimentos.

Durante o culto de hoje, lê e comenta Mateus 7:12. O que aprendeste
sobre como tratar as pessoas diferentes de ti? Coloca em prática
Mateus 7:12. Faz algo especial para
alguém da tua família, hoje. Prepara
um gráfico que mostre como tu
e os membros da tua família são
diferentes. Partilha-o com os teus
familiares. Em que és diferente?
Em que és semelhante? Agradece
a Deus pelas diferenças e variedades.
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Depois
do seu casamento,
Isaque e Rebeca não
tiveram filhos durante 20
anos. Isaque tinha 60 anos
quando Jacob e Esaú
nasceram.

Lê e comenta I Tessalonicenses 5:15
com os teus familiares. De que modo
este verso nos ajuda quando encontramos pessoas diferentes? Canta:
“Amor no Lar” (HA, nº 453). Faz um
desenho de Jacob e de algo de que
ele gostava. Se ele vivesse hoje, de
que achas que ele gostaria? Olha
para fora. Quantas cores diferentes consegues ver? Agradece
a Deus pela variedade que a
Natureza nos proporciona.

Partilha a história da tua lição com os
teus familiares. Faz um desenho de Esaú
e das coisas de que ele gostava. Pensa na
tua família da igreja. Pede a um adulto
que te ajude a mencionar países de onde
alguns membros vieram. O que é que
isso te ensina sobre a família de Deus?
Façam juntos um cartão e enviem-no
ao membro mais idoso da tua igreja. Escreve: “Estamos felizes por o
irmão fazer parte da família de Deus.”
Recapitulem juntos o teu Verso Para
Decorar. Depois, peçam as bênçãos de
Deus para a vossa família da igreja.

Lê novamente 25:19-34
durante o culto familiar.
Pede a ajuda da tua família
para encenares a história.
Cada um deverá dizer aquilo que aprecia mais nos
outros membros da família.
Evitem repetir as características.
Cantem cânticos de louvor, depois peçam a Deus
que abençoe a vossa
família.
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