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Aula 30 

7.7 Isaque e Jacó 
 

 Após Abraão ser provado por Deus oferecendo seu filho Isaque, sucedeu-se: 
 

 A morte de Sara;  Gênesis 23:1~2 
 

 Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque em sua parentela, para que 
ele não se casasse com uma mulher cananéia: 
 

 Gênesis 24:1~9; o servo jurou a Abraão que assim faria e que 
não permitiria que Isaque voltasse à terra de 
Ur dos Caldeus. 

 

 Gênesis 24:10~14; o servo foi para a Mesopotamia e faz um 
pedido a Deus, para encontrar a mulher para 
Isaque. 

 

 Gênesis 24:15~27; o encontro do servo com Rebeca e a resposta 
de Deus ao pedido do servo. 

 

 Gênesis 24:58~67; Rebeca concorda em se casar com Isaque e 
encontra-se com ele. 

 
 Abraão se casa novamente e tem outros filhos; a morte de Abraão: 

 

 Gênesis 25:1~6; Abraão se casa com Quetura. 
 

 Gênesis 25:7~11; Abraão morre e Isaque é abençoado por 
Deus. 

 
 Descendentes de Ismael: 

 

 Gênesis 25:12~18; os doze filhos de Ismael e suas tribos que 
originaram a descendência árabe. 

 
 Descendentes de Isaque: 

 

 Gênesis 25:19~23 
 

 V.21; Rebeca também era estéril; Isaque orou a Deus e Rebeca gerou filhos. 
 

 V.22; eram filhos gêmeos e já lutavam no ventre de Rebeca, que orou a Deus 
para entender o porque. 

 

 V.23; e o Senhor confirmou que eram gêmeos e disse: “e o mais velho servirá ao 
mais moço”. 

 
 

 Gênesis 25:24~26; o nascimento de Esaú o mais velho e de Jacó 
o mais moço. Jacó quer dizer: “suplantador”. 
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Jacó já queria, desde o ventre, suplantar a 
Esaú. 

 

 Deus vai formando a nação e veremos que nos descendentes de Abraão, a fé em Deus 
vai decrescendo, não é mais aquela fidelidade que houve em Abraão. Abraão não 
"pestanejava" para obedecer a Deus. Isaque já não; veremos que ele colocava suas 
preferências à frente de Deus. 

 

 Quando Rebeca estava esperando os gêmeos, Deus deu uma Palavra: “o maior servirá 
ao menor”. Jacó seria o menor, e o que significava o que Deus havia falado? O que Deus 
estava querendo dizer? Que o herdeiro da promessa seria Jacó. Deus ia passar a 
promessa feita a Abraão e a Isaque para o filho menor, pois disse aqui que o maior 
serviria o menor. 

 Gênesis 25:23; “e o mais velho servirá ao mais moço”. 
 

 Se Isaque e Rebeca tivessem dúvida, deveriam perguntar a Deus. Não foi isso que 

fizeram nos V.21 e V.22?. O próprio nome de Jacó, suplantador, colocado para o menor, 
e a forma como ele nasceu segurando no calcanhar de Esaú, eram sinais de Deus para o 
que havia falado ao casal; mas eles não creram. 

 

 Porque Deus escolheu o menor para passar a promessa? Soberania de Deus! Nem Jacó 
nem Esaú tinham preferência de Deus, Ele apenas escolheu um do dois. Deus já havia 
traçado Seu plano. 

 Romanos 9:6~16; é soberania de Deus chamar, fazer um 
propósito com quem Ele quiser. 

 

 Então vem a prova do decréscimo da fé em Deus nos descendentes de Abraão. Isaque 
sabia da vontade de Deus? Vimos que sim. E o que Isaque fez? Quis forçar a benção 
para Esaú. Porque? 

 Gênesis 25:28; casal dividido! Eles deveriam amar os dois filhos 
igualmente e seguir a ordem de Deus. 

 

 Isaque queria dar a benção para Esaú passando por cima da ordem de Deus: 

 Gênesis 25:29~34; primeiro Esaú vende a Jacó o seu direito de 
primogeniture; ele era o mais velho. 

 Gênesis 26:1~6; Deus confirma a benção de Abraão a Isaque. 

 Gênesis 27:1~4; Abraão querendo abençoar, querendo passar 
a promessa para Esaú. 

 

       Gênesis 27:5~29 
Rebeca e Jacó enganaram a Isaque e Jacó recebeu a benção. O que mexeu Rebeca a 

fazer isso? Foi o que lemos em  Gênesis 25:28, ela gostava mais de Jacó. Não era 
necessário nada daquilo, pois o casal sabia que a benção era de Jacó. Essa era a 
vontade de Deus, e com Deus não se discute se obedece. Isaque queria forçar para dar a 
benção a Esaú, pois ele era o mais vistoso da família, era o caçador. Jacó era mais 
pacato, mas era o preferido de Rebeca. 

 Gênesis 25:27; Esaú perito caçador. 

 Então Rebeca faz um “teatro”! Isaque já não enxergava, Esaú tinha vendido, tinha 
desprezado sua primogeniture; nada daquilo era preciso, estava tudo errado, a fé em 
Deus tinha diminuído! A família estava toda errada, não deveria haver preferência por um 
ou por outro filho, o princípio estava errado. E Jacó, mesmo assim, recebeu a benção. 
Rebeca como auxiliadora idônea (lembram do princípio desde Adão), deveria ter 
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lembrado Isaque do que Deus havia determinado, lembrado da Palavra de Deus de que 
Jacó era o escolhido. Rebeca deveria ter orado, clamado a Deus, para que a promessa 
se cumprisse, mas ela fez tudo na carne. Então, vemos a fé decrescendo na família de 
Abraão; porém o pacto permanecia para sempre. 

 

       Gênesis 27:30~45 
Esaú e Isaque descobrem o que aconteceu, e Esaú tenta de alguma forma ser 
abençoado também. Porém, seus argumentos estavam fora da realidade. Esaú havia 
vendido sua primogeniture e Deus já sabia que isso aconteceria. Deus fez tudo para 
Isaque crer, Ele sempre nos avisa antes. 

 V.36; Jacó = suplantador. 

 V.37; Isaque se dobra a vontade de Deus. 

 V.38~40; Deus determinou que Isaque falasse assim com Esaú, mesmo sendo 
Esaú o seu preferido. A vontade de Deus é soberana. 

 

 Então Jacó foi abençoado, a vontade de Deus prevaleceu. Isaque manda Jacó a terra de 
sua mãe Rebeca (Padã-Harã é a mesma terra da parentela de Abraão), para tomar uma 
mulher para si, e Isaque confirma a benção sobre Jacó. 

 Gênesis 27:46;  Rebeca agora sim, como auxiliadora idônea. 

 Gênesis 28:1~5 
 


