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“Bem-aventurado 

aquele que tem o 

Deus de Jacó por 

auxílio” 

(Salmo 146.5a)
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Isso mesmo, amiguinho!
Na vida daquele casal, faltavam filhos. Rebeca não podia ter filhos porque era estéril. Então Isaque 

orou, pedindo a Deus, o Senhor, em favor de Rebeca. Deus ouviu as orações de Isaque e permitiu 
que Rebeca ficasse grávida. Eles ficaram muito felizes, pois Rebeca estava grávida de gêmeos! Os be-
bês cresciam juntos na barriga da mamãe, mas lutavam um com o outro! Rebeca ficou preocupada e 
perguntou para Deus por que isso estava acontecendo. E Deus respondeu que os irmãos seriam, no 
futuro, dois povos inimigos: um seria mais forte do que o outro, o mais velho serviria ao mais novo. 
Quando chegou a hora de os gêmeos nascerem, o que nasceu primeiro era ruivo e peludo, por isso 
lhe deram o nome de Esaú. O segundo bebê nasceu logo em seguida, segurando o calcanhar do pri-
meiro com a mãozinha, por isso lhe deram o nome de Jacó. Eles não eram gêmeos idênticos.  

I H F S L O

Observe os bebês 
ao lado e faça esses 
gêmeos ficarem 
diferentes. Você pode 
escrever o nome 
deles e pintar ou 
colar lã vermelha no 
cabelo do primeiro 
bebê, Esaú.

Olá, amiguinhos do MC! Tudo bem com vocês? Eu estou feliz 
porque estamos juntos de novo, em mais uma lição! Como vocês 
já sabem, as histórias deste ano são sobre as crianças da Bíblia. 
Muito legal, não é?! Jesus ama todas as crianças!

Vocês têm irmãos? Um? Dois? Cinco? Gêmeos? Vocês devem 
brincar muito, certo? E brigam também? Mentem ou tentam se 
enganar? Nós já sabemos que brigar, mentir e enganar é errado e 
é pecado, ou seja, são coisas que fazemos que deixam nossos pais 
e nosso Deus muito tristes conosco. Nesta história, vamos saber 
como dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, se livraram de sentimentos 
ruins e se voltaram para Deus.

Na história anterior, 
você conheceu os 
irmãos Ismael e Isaque, 
filhos de Abraão. Isaque 
casou-se com uma 
moça chamada Rebeca. 
Eles eram muito felizes! 
Mas, faltava algo na vida 
deles. Você imagina o 
que poderia ser? Para 
descobrir, desembaralhe 
as letras e escreva a 
palavra corretamente.

Os 
gêmeos Esaú e 

Jacó cresceram. Eles 
eram bem diferentes, 

na aparência e nos gostos! Esaú gostava de 
correr pelos campos e se tornou um ótimo caçador; 
seu pai o amava muito, pois Esaú preparava pratos 

deliciosos de suas caças. Jacó era mais tranquilo, preferia 
ficar em casa ajudando sua mãe, que o amava. Na sua 

casa, vocês são diferentes também? Deus nos criou assim, 
diferentes! Tamanhos diferentes, gostos diferentes, cores 
diferentes. A diferença e a diversidade fazem parte da 

beleza da criação 
de Deus! 

Um dia, Esaú chegou do campo cansado e com 
fome; viu que Jacó havia preparado uma sopa de 
lentilha e pediu-lhe um pouco. Jacó, porém, foi es-
perto, e disse que lhe daria a comida se ele lhe ven-
desse o seu direito de primogênito. Esaú, por sua 

vez, com fome e cansado, pensou: “Estou qua-
se morrendo de fome, de que me adiantam 

esses direitos de filho mais velho?”. Então 
concordou com Jacó e vendeu sua pri-
mogenitura, desprezando, assim, seus 
direitos de mais velho. Na sua casa, 
quem é o primogênito em sua família? 
Escreva a resposta abaixo:

Isaque se tornou um homem mui-
to rico e poderoso. Mas ele já estava 

velho e não enxergava mais. Percebendo 
que sua vida chegava ao fim, chamou Esaú 

e pediu-lhe para caçar um animal e preparar-
-lhe uma comida bem gostosa, e depois ele 
lhe daria a sua bênção. Esaú saiu para fazer 
o que o pai tinha pedido. Rebeca, ouvindo as 
palavras de Isaque, foi depressa contar a Jacó e 
os dois bolaram um plano: Rebeca pegou dois 
cabritos e fez uma refeição gostosa para Isa-
que. Com a pele dos cabritos, a mãe cobriu 
os braços e o pescoço de Jacó para que ele 
pudesse se passar por Esaú.

Agora vamos colorir 
o desenho e colar 

lentilhas de verdade 
no prato de Jacó? Vai 

ficar bem legal!

Como nasceu primeiro, Esaú era 
o filho primogênito. Naquela época, 
a primogenitura era como um direi-
to! Uma bênção especial do pai era 
reservada ao filho primogênito. De-
pois da morte do pai, o primogênito 
se tornava o chefe da família, admi-
nistrava todos os bens, exercia a au-
toridade e o cuidado sobre todos os 
membros da casa de seu pai, além de 
receber o dobro de herança que os 
outros irmãos recebiam. E, ainda, re-
presentava a família diante de Deus. 
Jacó também queria essa bênção. Ser 
abençoado por nossos pais e fami-
liares é muito bom e gostoso, não é 
mesmo?
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O plano deu certo. Isaque abençoou Jacó no 
lugar de Esaú. Quando Esaú chegou e soube o que 
seu irmão tinha feito, ficou furioso e queria matá-
-lo. Jacó teve que fugir e ir morar com seu tio La-
bão, em uma cidade chamada Harã, distante de sua 
família. Lá, Jacó trabalhou duro para o seu tio por 
sete anos, a fim de casar-se com Raquel, sua prima, 
a quem amava muito. Porém seu tio o enganou e, 
no dia do casamento, deu-lhe a filha mais velha, Lia, 
como esposa. Jacó teve que trabalhar mais sete 
anos para então casar com sua amada Raquel.

Você percebeu que Jacó enganou, mas também 
foi enganado? Ele sofreu as consequências de seu 
plano para enganar seu pai e seu irmão. E se arre-
pendeu. Mas não foi apenas Jacó que errou. Esaú 
cometeu o erro de vender a bênção que era sua 
por direito, por um prato de comida. Rebeca tam-
bém errou, pois enganou Isaque e induziu Jacó a 
tomar o lugar do seu irmão. Os três pecaram! E 
os três se arrependeram. E, agora, amiguinho, será 
que Deus os perdoou? Sim! Deus, nosso Pai, nos 
ama, e está sempre disposto a nos perdoar. Por 
isso, se você se arrepender das coisas erradas que 
fizer, fale com Deus, e ele vai perdoar você atra-
vés de Jesus, seu Salvador, que 
aceitou morrer na cruz 
por você. 

 Os irmãos Jacó e Esaú foram crianças como 
você e como eu também já fui um dia. Eles brin-
caram, brigaram, queriam o que era do outro, 
machucaram um ao outro, ofenderam-se, zanga-
ram-se e, mais tarde, ficaram afastados por vinte 
anos. Mas, no fim, arrependeram-se e fizeram as 
pazes. E Deus os perdoou e os uniu novamente. 
Jacó pôde, então, voltar para sua terra natal, com 
sua família, e viver em harmonia com eles. 

Agora, vamos falar com Deus, pedir perdão 
dos nossos pecados e agradecer-lhe por cuidar 
de nós e de nossa família em todo o tempo? Tam-
bém vamos lembrar que, neste mês, comemora-
mos a Páscoa! Jesus cumpriu sua missão! Morreu 
na cruz para a nossa salvação!

Vamos escrever a oração juntos, 
eu começo e você termina.

JACÓ

Gostava de caçar

Não tinha pelos

Vendeu sua primogenitura

Ruivo e peludo

Queria a bênção para si

Era o primogênito

Fez um cozido de lentilhas

Gostava de ajudar a mãe

Que história, hein! 
Vamos ver se vocês 
se lembram de tudo: 
liguem as frases aos 
irmãos de acordo 
com o que pertence 
a cada um.

Você pode 
conferir essa his-

tória junto com sua 
família no livro de 

Gênesis 25.19-33; 
27.1-45.

Querido Deus,
Obrigado pelo 

perdão que Jesus 
conquistou para mim, morrendo na cruz. 

Abençoa e protege a minha família!

Até o próximo MC, crianças! Fiquem com Deus e se cuidem!Feliz Páscoa com Jesus!

Fez um cozido de lentilhas

se lembram de tudo: 

com o que pertence com o que pertence 

ESAÚ




