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QUEBRA-GELO  

O que é? O que é? 

Faça dois grupos mistos de meninos e meninas. O líder 

deverá escolher uma das opções sugeridas abaixo, e 

cada grupo, na sua vez, deverá falar um nome de algo 

relacionado com a lição, de acordo com aquilo que o 

líder escolher.  

Exemplo: um objeto: prato. 

NOMES                                    OPÇÕES 

Uma pessoa:                   Isaque, Rebeca Esaú, Jacó. 

Um objeto:                   Prato, pelos de animais. 

Um lugar:                   Campo, Harã.  

Uma roupa:                   Roupa de Esaú. 

Um animal:                   Cabrito. 

Um sentimento:   Ódio, desprezo. 

Uma parte do corpo:   Barriga, mãos, pescoço. 

Ganha o grupo que tiver mais pontos.  

 

ORAÇÃO BREVE 

Agradeça a Deus por cada criança e pela oportunidade 

de estarem juntos mais uma vez. Peça que a presença 

Dele se manifeste no encontro hoje.  

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Isaque abençoa Jacó 

Texto Bíblico: Gênesis 25.20-34/27.1-43 

Isaque casou com Rebeca, e Rebeca ficou grávida. Na 

barriga dela havia gêmeos, e Deus disse a ela: "Você 

dará à luz a dois meninos; e o mais velho servirá ao 

mais moço." Os meninos nasceram e cresceram. Um 

dia, Jacó estava cozinhando e Esaú chegou do campo e 

disse: - Estou morrendo de fome, me de dessa comida. 

Jacó respondeu: - Só se você passar para mim os seus 

direitos de filho mais velho. Então Esaú fez um 

juramento e passou a Jacó os seus direitos. E Jacó lhe 

deu o prato de ensopado. Assim Esaú desprezou a sua 

bênção de filho mais velho.   

Quando Isaque já estava velho e cego, ele chamou 

Esaú e disse: - Prepare uma comida saborosa e traga 

para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha 

bênção. Rebeca escutou e disse a Jacó: - Vá, pegue dois 

cabritos, vou preparar uma comida saborosa, e você 

vai levá-la para seu pai comer. Depois, ele abençoara 

você. Jacó fez o que sua mãe mandou. Depois ela 

pegou a roupa de Esaú, vestiu Jacó e, com a pele dos 

cabritos, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó. Então 

Jacó foi até o seu pai fingindo ser Esaú. Isaque disse:  

- A voz é a de Jacó, mas as mãos parecem às mãos de 

Esaú. Então, Isaque abençoou a Jacó e disse: - Meu 

filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu e fartura de 

trigo. Que nações sejam dominadas por você, que você 

seja respeitado pelos povos, e que você seja senhor de 

todos os seus parentes. Sejam abençoados os que o 

abençoarem!  

Mais tarde, quando Esaú chegou com a comida 

descobriu que seu irmão havia enganado seu pai e 

ficou com a bênção que era sua. Esaú ficou com ódio 

de Jacó e decidiu matá-lo. Jacó ficou sabendo dos 

planos de seu irmão, então se despediu dos seus pais 

e foi para a terra de Harā. 

ESAÚ DESPREZOU A BÊNÇÃO 

Naquela época, existia uma bênção de pai para filho 

que se chamava o direito de primogenitura, ou seja, o 

direito do filho mais velho. Essa bênção que o filho 

mais velho recebia do seu pai dava a ele o direito de 

receber a maior parte da herança e das riquezas do 

pai, e também de ser o líder da família quando o pai 

morresse. Era uma grande honra ter esse direito.  

Esaú era o filho mais velho, por isso ele tinha direito de 

receber essa bênção. Mas não deu valor a ela, em vez 

disso, Esaú vendeu esse direito em troca de comida, 

pois ele estava com muita fome. Deus não gostou do 

que Esaú fez. Por isso a Bíblia diz assim: “Como dizem 

as Escrituras Sagradas: Eu escolhi Jacó, mas rejeitei 

Esaú...” (Romanos 9.13). 

Desprezar é não dar valor. Esaú desprezou a bênção 

de Deus, isto é, ele não deu valor à bênção. A bênção 

é um presente de Deus, significa todas as coisas boas 

que Deus nos dá. Portanto, quando Esaú vendeu o seu 

direito de filho mais velho, ele estava rejeitando um 

presente de Deus. Deus não gostou do que Esaú fez 

por que ele desprezou a bênção.  
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Infelizmente algumas crianças ainda não sabem dar 

valor àquilo que Deus valoriza, por exemplo, a Bíblia. A  

Bíblia é chamada de Escrituras Sagradas porque ela é a 

Palavra de Deus. Por essa razão, você deve dar muito 

valor à Bíblia e jamais achar que ela não é importante. 

Leia a Bíblia em casa, aprenda a ouvir as histórias da 

Bíblia na célula, memorize os versículos e fale-os em 

voz alta. Essa é uma forma de valorizar o que Deus 

valoriza. Tome cuidado! Não seja como Esaú, que não 

deu valor às coisas sagradas, e por isso ele perdeu a 

bênção de Deus. 

JACÓ VALORIZOU A BÊNÇÃO 

A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó. Bem, Deus não 

escolheu Jacó porque ele era bonzinho. Também não 

foi porque ele era forte, pois Esaú era caçador e 

certamente era mais forte do que Jacó. Então por que 

será que Deus escolheu Jacó? Porque Jacó valorizou a 

bênção de Deus. Foi isso que Jacó fez, ele sabia que a 

bênção do seu pai, Isaque, era muito importante, por 

isso ele queria muito recebê-la. 

Deus gostou da maneira como Jacó valorizou a bênção. 

Mas, Deus não gostou da maneira como ele agiu para 

receber a bênção no lugar do seu irmão. Sabe por quê? 

Porque Deus não abençoa coisas erradas. Deus não 

concordou com as coisas erradas que Jacó fez, pois não 

era assim que Deus queria abençoá-lo. Ele mentiu para 

o pai e enganou o irmão. Isso é pecado! E Deus não se 

agradou disso. Enganar os outros é algo muito feio. 

Você já foi enganado por alguém? É muito ruim, não 

é? Sabe quem a Bíblia chama de enganador? O diabo! 

A Bíblia diz que o diabo enganou a mulher lá no Jardim, 

lembra? Por isso, quem engana age como o diabo. 

Você jamais deve enganar alguém!  

Deus quer abençoar você, mas você precisa saber o 

que a Bíblia diz sobre como ser abençoado: “Quem 

teme ao SENHOR certamente será abençoado” 

(Salmos 128.4). Valorize o que Deus deu a você! Nunca 

se esqueça! A bênção de Deus é a coisa mais 

importante na vida de uma pessoa. A bênção é um 

presente de Deus! Por isso aprenda a dar valor a tudo 

àquilo que Deus deu a você. Sabe por quê? Tudo o que  

 

 

Deus nos dá é bom! Você consegue pensar em  

algumas coisas boas que Deus nos dá e às quais você 

deve dar valor? Família, escola, amigos, célula, igreja, 

saúde e a Palavra de Deus. 

Quando você dá valor àquilo que Deus lhe deu, você é 

abençoado: “Quem teme ao SENHOR certamente será 

abençoado” (Salmos 128.4).  

 

ORAÇÃO  

Senhor Jesus, perdoa-me por às vezes mentir e 

enganar. Limpa o meu coração e ensina-me a falar 

somente a verdade; ensina-me também a valorizar a 

bênção de Deus na minha vida. Obrigado, Senhor, pela 

minha célula, pela minha família, pela minha escola, 

pela sua Palavra e pelo seu amor por mim. Amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Quais os nomes dos filhos de Isaque?  

2- Quem era o filho mais velho de Isaque e qual 

direito ele tinha?  

3- Pelo que Esaú trocou o seu direito de irmão 

mais velho?  

4- Por que Deus rejeitou Esaú?  

5- Por que Deus escolheu Jacó?  

6- Que benção Deus tem dada a você? Você tem 

valorizado essa benção?  

7- Vamos falar o versículo de hoje!? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

Os nossos Cultos MINI online continuam, aos 

domingos às 17h30 em nosso canal Pib Jardim 

Camburi, no YouTube. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 
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