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Anjos Numa Escada

Génesis 28:10-22; Patriarcas e Profetas, págs. 183-188.

J

á alguma vez te sentiste sozinho sem ter ninguém com quem conversar? Foi assim que Jacob
se sentiu quando teve que deixar a sua família.
Mas depois, Deus partilhou com ele um momento
muito especial. A partir desse dia, Jacob nunca
mais se sentiu sozinho.

E

saú e Jacob, os gémeos de Rebeca e Isaque,
nunca tinham sido amigos. Eles nunca tinham
gostado muito um do outro. Mas a situação piorou mais ainda quando Jacob enganou o pai para
poder receber a bênção especial. A bênção que
Esaú deveria ter recebido.
Esaú estava tão zangado com Jacob que até
planeava matá-lo! Por isso, a mãe resolveu enviar
Jacob para a casa de Labão, o seu irmão.
– Fica com o teu tio durante algum
tempo, Jacob. Deixa passar a ira de
Esaú – disse Rebeca, com tristeza. O
que ela não sabia é que nunca mais
veria o seu querido filho Jacob.
Então, Jacob deu início à longa
viagem até à casa de Labão. O tio
Labão morava muito longe dali.
Ele teria que percorrer cerca
de 830 quilómetros através de um país
estranho e perigoso. Jacob sentia-se
completamente sozinho e muito assustado. Não tinha criados para o proteger dos
animais selvagens ou dos ladrões. Ele não
estava acostumado a dormir no chão duro.
Andava o mais rápido que conseguia, pois
sabia que corria risco de vida. Estava a fugir
do seu irmão que queria matá-lo.
Dois dias depois, Jacob chegou a um
lugar muito especial – um lugar santo. O seu
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avô, Abraão, certa vez construíra ali um altar para
adorar a Deus. Jacob estava muito cansado aquela
noite. Talvez nem soubesse que estava num lugar
especial. Ele enrolou-se na sua manta e deitou-se
para dormir, com a cabeça apoiada numa pedra.
Naquela noite, Jacob teve um sonho estranho. Não foi um sonho comum, mas um sonho
especial vindo de Deus. Jacob viu uma enorme
escada. Ela ia da Terra até ao Céu. Jacob viu anjos
a subir e a descer pela escada. E bem no topo,
Jacob viu o Senhor! O Senhor sorriu para Jacob e
disse-lhe: “Eu sou o Senhor, o Deus de... Abraão
e... de Isaque. ... Eu estou contigo e te guardarei
por onde quer que fores, e te farei tornar a esta
terra: porque te não deixarei.” Génesis 28:13-15.

Mensagem

Eu pertenço à família de Deus,
não importa o que aconteça.

Jacob sentou-se e olhou à sua volta.
“O Senhor está aqui!” exclamou ele.
“Ele está neste lugar, e eu não sabia!”
Quando Jacob acordou na manhã seguinte,
estava frio. As estrelas começavam a desaparecer
e o sol começava a brilhar no céu oriental. Jacob
desejava fazer algo para
marcar aquele lugar
especial.
O Senhor, em pessoa, tinha-lhe aparecido ali. Então, pegou
na pedra que tinha
usado como travesseiro e colocou-a em pé
no chão. Derramou
óleo sobre ela e dedicou-a a Deus. Depois,
chamou àquele lugar
especial, “Betel, Casa
de Deus”.
A seguir, Jacob
prosseguiu a sua
viagem, mas agora
com outro ânimo.
Já não tinha medo
do irmão. Não tinha
medo de animais
selvagens nem de
ladrões.
Ele sabia, com toda a
certeza, que o Senhor
estava com ele.
O Senhor protegia-o.
Deus tinha-lho
confirmado!

Verso Para Decorar:
“Eu estou
contigo e te
guardarei por onde
quer que fores.”
Génesis 28:15.
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Jacob andou cerca de 830 quilómetros
Durante o culto familiar, lê e
até à casa do seu tio Labão. Dá um passeio
com a tua família hoje. Calcula a distância per- comenta Génesis 28:10-15. Pensem
nas diferentes maneiras que Deus
corrida. Divide-a por 830. Quantas vezes a
usa para falar connosco. Depois,
tua família teria que caminhar esta distância
peçam a Deus que vos ajude a
para percorrer os 830 quilómetros que Jacob
ouvir a Sua voz. Desenha e recorandou? Enquanto caminham, imagina como
ta a forma de uma escada em
eram os sentimentos de Jacob. Experimenta
papel. Escreve nos degraus o teu
expressar alegria, ansiedade, tristeza, canVerso Para Decorar. Usa-a para
saço. Pede para os teus familiares adivinhaensinares o verso à tua família.
rem o que estás a sentir. Será que é bom
Sobe alguns degraus e imagina
fugirmos quando nos acontecem coisas más?
que estás a subir a escada de
Agradece pela companhia e protecção de
Jacob até ao Céu.
Deus durante o vosso passeio.
Lê e comenta Génesis 28:16-22, com os teus
Lê e comenta a promessa de Deus
familiares. Porque achas que Jacob ficou conten- em Josué 1:9, com os teus famite? O que é que ele prometeu a Deus que faria?
liares. Esta é uma linda promessa,
Deita-te no chão durante alguns minutos. Será
não achas? Que diferenças há
que Jacob dormiu confortavelmente no chão
entre a “família de Deus” e a tua
duro? A que horas costumas ir para a cama? A
família? (Por exemplo: A famíque horas costumas levantar-te? Quantas horas,
lia de Deus é maior; na família
então, dormes? Pede a Deus que cuide dos teus
de Deus, as pessoas decidem
familiares enquanto dormem. Jacob usou uma
pertencer-lhe.) Faz um cartão
pedra como travesseiro. Sente a maciez do teu
para um amigo ou uma amiga.
travesseiro. Depois, substitui-o por um livro. O
Demonstra-lhe alegria por ele
que achas de repousar com a cabeça sobre um
ou ela pertencer à família de
livro?
Deus. Dá graças a Deus por
Nos tempos bíblicos, as pespertenceres à Sua família.
soas dormiam, muitas vezes,
com apoios de cabeça feitos de
madeira, barro, pedra ou metal.
Por isso, o facto de Jacob ter
usado uma pedra como Durante o culto de hoje, lê e comenta Provérbios
3:5 e 6. O que significa este texto para ti? Pede
almofada não era assim
para veres a tua certidão de nascimento. O que
tão estranho.
diz lá? O que fazem as pessoas quando se unem
à igreja? Que espécie de certificado recebem? Pede a
um adulto que te mostre o seu certificado de membro
de igreja. Faz um modelo de anjo para te lembrares
que Deus envia anjos para nos ajudar. Mostra o anjo
aos teus familiares. Canta: “Nunca te Deixarei” (HA, nº
386). Agradece a Deus pelas histórias bíblicas que nos
ensinam sobre as Suas promessas.
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Partilha a história da lição com a
tua família. Quanto disse Jacob
que daria como oferta de
gratidão a Deus? Que
oferta de gratidão a
tua família poderá dar a
Deus? Será que a oferta
precisa de ser em dinheiro? Que projecto especial a tua família pode
fazer? Conta o número
de degraus que há nas
escadas do teu prédio.
Imagina um anjo em
cada degrau. Como seria
essa cena? Agradece a
Deus pelos Seus anjos
protectores.

Leiam juntos Génesis 28:10-22 durante o
culto familiar. Encena a história com os
teus familiares. Quem vai
fazer de Jacob? Alguém
terá que dizer as palavras de Deus. Menciona
três coisas que aprendeste com esta história.
Pede aos membros da tua
família que mencionem
também alguma coisa.
Entoem cânticos de louvor, depois digam juntos
o Verso Para Decorar.
Agradeçam a Deus pelas
Suas promessas.
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