Jacó concordou. Talvez se lembrara da sua própria
astúcia com Isaque e Esaú.

Jacó teve onze filhos.
Conforme os anos
passaram ele desejava
levar sua família de
volta para Canaã.
Seus pais
estavam lá.
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Que viagem foi essa.
Esaú foi ao encontro
de Jacó com 400
homens! Mas ele
não queria
machucar
Jacó.

Mas como Esaú havia
prometido matá-lo. Era
seguro? Um dia, Deus
lhe disse para voltar.
Jacó reuniu sua família
e rebanhos para o
rumo de casa.
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Ele correu ao encontro
de Jacó e lhe deu um
grande abraço. Jacó
e Esaú eram amigos
novamente, e Jacó
foi para casa em
segurança.
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Deus alguma vez
enviou um bebê para
sua família? Como é
excitante! Isaque e
Rebeca devem ter
sido duplamente
felizes. Deus
daria-lhes gêmeos.
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Os bebês lutavam
dentro de Rebeca.
Quando ela
orava, Deus
dizia que seus
dois filhos
seriam duas
nações – e
o mais novo
seria o maior.
Normalmente,
o primogênito era
o maior. Finalmente
os bebês nasceram.
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Os gêmeos não eram semelhantes.
Esaú, o menino mais velho, era
muito peludo e cresceu para
ser um caçador habilidoso.

Um dia, Esaú estava com fome.
"Dê-me comida", disse Esaú.
"Venda-me seu direito
de nascença",
exigiu Jacó.
Esaú não se
preocupava com
as promessas
de Deus para o
primogênito. Ele
fez o acordo com
Jacó. Agora Jacó
seria o chefe da
família quando
seu pai morresse.

Jacó tinha a pele lisa e gostava de
trabalhar em torno de casa. O pai
Isaque amava mais a Esaú. A
mãe favorecia mais a Jacó.
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Logo após que Jacó saiu, Esaú
chegou a Isaque. "Aqui está
a sua comida", disse ele.
Isaque sabia que ele fora
enganado. "Eu não posso
mudar a bênção", ele
chorava. O coração
de Esaú se encheu
de ódio. Ele então
decidiu matar
Jacó.
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Embora Isaque adorasse a Deus,
seu filho Esaú casou com duas
esposas dos hititas, um povo que
não se preocupa com Deus.

Isaque envelheceu. "Por
favor, traga-me a carne
fresca", disse a Esau.
"Então eu te abençoarei".
Esta bênção especial foi do pai
para o primogênito. Esaú saiu
correndo para caçar. Mas
Rebeca tinha ouvido. Ela
queria que Jacó fosse
abençoado.

Rebeca tinha um
plano. Enquanto ela
rapidamente fazia
o cozido para seu amado
Isaque, Jacó colova
a roupa de Esaú, e
colocava peles de
animais peludos em suas
mãos e pescoço. Isaque
já não via bem. Talvez
pudessem enganá-lo.
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"EU SOU O DEUS DE SEUS PAIS, ABRAÃO E
ISAQUE. EU ESTOU COM VOCÊ. EU TE DAREI
ESTA TERRA. ATRAVÉS DA SUA FAMÍLIA
TODOS OS FAMÍLIAS DA TERRA SERÃO
ABENÇOADAS." Depois que Deus falou,
Jacó acordou. Ele estava com medo.
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Jacó trouxe a comida
para Isaque. "Sua voz é
de Jacó," Isaque disse,
"mas as mãos são de
Esaú". Depois de ter
comido o alimento,
Isaque abençoou o
filho ajoelhado
diante dele.
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Isaque concordou que
Jacó deveria procurar
uma mulher da família
de sua mãe. Então
Jacó saiu de casa.

Rebeca ouviu as
ameaças de Esaú. "Vá
para casa de seu tio",
disse Jacó, "até que
seu irmão se esqueça
do que você fez."
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Labão que era o tio de
Jacó o acolheu. Jacó
amava sua prima Raquel
e serviu Labão sete anos
para que ele pudesse
se casar com
ela.

Mas ele não
estava sozinho.
Deus falou com
ele em um sonho
maravilhoso.

Deus falou a Isaque uma noite.
"Eu sou o Deus de teu pai, Abraão.
Eu estou com voce. Abençoarei os
seus descendentes."

Mas, na noite
de núpcias, Labão
enganou Jacó.
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Naquela noite, Jacó
parou para dormir
com uma pedra
de travesseiro.
Talvez ele
estivesse
sozinho,
talvez
com
medo.
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"Esta é Léia ,não Raquel," Jacó reclamou. "Você me
enganou." Labão respondeu "A filha mais velha deve
se casar primeiro. Agora se quiser se casar com
Raquel deve me servir mais sete anos."
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