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Série: Visões de Deus:

Introdução

A
Sua expressão



Pela fé Jacó, estando para 
morrer, abençoou cada um 
dos filhos de José e adorou, 
apoiado na extremidade do 

seu bordão.
Hb 11.21

I
Quem era Jacó

A
Suas Origens



Isaque preferia Esaú, 
porque gostava de 

comer de suas caças; 
Rebeca preferia Jacó.

Gn 25.27

‘Traga-me alguma caça e 
prepare-me aquela comida 

saborosa, para que eu a 
coma e o abençoe na 

presença do SENHOR antes 
de morrer’. 

Gn 27.7

9 Vá ao rebanho e traga-me dois 
cabritos escolhidos, para que eu 
prepare uma comida saborosa 
para seu pai, como ele aprecia. 

10 Leve-a então a seu pai, para que 
ele a coma e o abençoe antes de 

morrer”.
Gn 27



34 E disse Labão: “De acordo. Seja como 
você disse”. 35 Naquele mesmo dia Labão 

separou todos os bodes que tinham 
listras ou manchas brancas, todas as 

cabras que tinham pintas ou manchas 
brancas, e todos os cordeiros pretos e os 

colocou aos cuidados de seus filhos.

Gn 30

6 Vocês sabem que trabalhei para 
seu pai com todo o empenho,

7 mas ele tem me feito de tolo, 
mudando o meu salário dez 
vezes. Contudo, Deus não 

permitiu que ele me prejudicasse.

Gn 31

B
Como era seu 

caráter?



Jacó disse a seu pai: “Sou Esaú, 
seu filho mais velho. Fiz como o 

senhor me disse. Agora, 
assente-se e coma do que cacei 

para que me abençoe”. 
Gn 27.19

20 Foi assim que Jacó enganou a 
Labão, o arameu, fugindo sem 
lhe dizer nada. 21 Ele fugiu com 
tudo o que tinha e, travessando 
o Eufrates, foi para os montes 

de Gileade.
Gn 32

Mas Jacó insistiu: “Não! Se te 
agradaste de mim, aceita este 

presente de minha parte, 
porque ver a tua face é como 

contemplar a face de Deus; além 
disso, tu me recebeste tão bem!

Gn 33.10



II
Qual foi a história 

de Deus com 
Jacó?

A
Pré-nascimento

Disse-lhe o SENHOR: “Duas nações 
estão em seu ventre, já desde as 

suas entranhas dois povos se 
separarão; um deles será mais 

forte que o outro, mas o mais velho 
servirá ao mais novo”. 

Gn 25.23



Como está escrito: 
“Amei a Jacó, mas 
odiei a Esaú”. 

Rm 9.13

B
Na casa de seu pai

32 Perguntou-lhe seu pai Isaque: “Quem é
você?” Ele respondeu: “Sou Esaú, seu filho 

mais velho”. 33 Profundamente abalado, 
Isaque começou a tremer muito e disse: 

“Quem então apanhou a caça e a trouxe para 
mim? Acabei de comê-la antes de você entrar 

e a ele abençoei; e abençoado ele será!”
Gn 27



Mas ele respondeu: “Seu 
irmão chegou astutamente e 

recebeu a bênção que  
pertencia a você”.

Gn 27.35

Que o Deus todo-poderoso o 
abençoe, faça-o prolífero e 

multiplique os seus 
descendentes, para que você

se torne uma comunidade 
de povos.

Gn 28.3

Que ele dê a você e a seus 
descendentes a bênção de 

Abraão, para que você tome 
posse da terra na qual vive 

como estrangeiro, a terra dada 
por Deus a Abraão”.

Gn 28.4



C
Na casa de Labão

Ao lado dele estava o SENHOR, que lhe 
disse: “Eu sou o SENHOR, o Deus de 
seu pai Abraão e o Deus de Isaque. 

Darei a você e a seus descendentes a 
terra na qual você está deitado.

Gn 28.13

Estou com você e cuidarei 
de você, aonde quer que 

vá; e eu o trarei de volta a 
esta terra. Não o deixarei 
enquanto não fizer o que 

lhe prometi”.
Gn 28.15



D
No retorno para 

Canaã

III
A resposta de Jacó

A
Respostas 
positivas



2 Jacó ficou irritado e disse: “Por 
acaso estou no lugar de Deus, que 

a impediu de ter filhos?” 23 Ela 
engravidou, e deu à luz um filho e 
disse: “Deus tirou de mim a minha 

humilhação”. 
Gn 30

Deu-lhe o nome de José e 
disse: “Que o SENHOR me 

acrescente ainda outro 
filho”.

Gn 30.24

Então Jacó orou: “Ó Deus de meu pai 
Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó

SENHOR que me disseste: ‘Volte para 
a sua terra e para os seus parentes e 

eu o farei prosperar’; 
Gn 32.9



B
Respostas 
negativas

Foi assim que Jacó
enganou a Labão, o 

arameu, fugindo sem 
lhe dizer nada.

Gn 31.10

3 Ele mesmo passou à frente e, ao 
aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o 
chão sete vezes. 10 Mas Jacó insistiu: “Não! 

Se te agradaste de mim, aceita este 
presente de minha parte, porque ver a tua 

face é como contemplar a face de Deus; 
além disso, tu me recebeste tão bem!

Gn 33



Toda vez que as fêmeas mais fortes 
estavam no cio, Jacó colocava os 

galhos nos bebedouros, em frente 
dos animais, para que se 

acasalassem perto dos galhos; 
Gn 30.41

7 Jacó encheu-se de medo e foi tomado de 
angústia. Então dividiu em dois grupos 

todos os que estavam com ele, bem como 
as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, 
8 pois assim pensou: “Se Esaú vier e atacar 
um dos grupos, o outro poderá escapar”.

Gn 32

Conclusão
As ações que levaram 
Jacó a ser um crente 

medíocre 



A
Aproveitou o que 

de Deus?

2 Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os 
que estavam com ele: “Livrem-se dos deuses 

estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-
se e troquem de roupa.  3 Venham! Vamos subir 

a Betel, onde farei um altar ao Deus que me 
ouviu no dia da minha angústia e que tem 

estado comigo por onde tenho andado”.
Gn 35

24 E Jacó ficou sozinho. Então veio um 
homem que se pôs a lutar com ele até o 
amanhecer. 25 Quando o homem viu que 

não poderia dominá-lo, tocou na 
articulação da coxa de Jacó, de forma que 

lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. 
Gn 32



26 Então o homem disse: “Deixe-me ir, 
pois o dia já desponta”. Mas Jacó lhe 
respondeu: “Não te deixarei ir, a não 

ser que me abençoes”. 27 O homem lhe 
perguntou: “Qual é o seu nome?”

“Jacó “, respondeu ele. 
Gn 32

28 Então disse o homem: “Seu nome não 
será mais Jacó, mas sim Israel, porque 
você lutou com Deus e com homens e 
venceu”. 29 Prosseguiu Jacó: “Peço-te 

que digas o teu nome”. Mas ele 
respondeu: “Por que pergunta o meu 
nome?” E o abençoou ali.

Gn 32

Jacó chamou àquele lugar 
Peniel, pois disse: “Vi a 

Deus face a face e, 
todavia, minha vida foi 
poupada”.

Gn 32.30



B
Jacó e sua auto-

confiança


