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Escritura para ser estudada: Gênesis 24:1-67; 25:24-34; 
27:1-46.

Objetivo da lição: Mostrar que os crentes tem sua velha na-
tureza pecadora, a qual desobedece a Deus.
O que seus alunos devem saber: Que o coração é engana-

dor e extremamente mau (Jeremias 17:9).
O que seus alunos devem sentir: Desejo de obedecer a 

Deus e deixa-Lo planejar suas vidas.
O que seus alunos devem fazer: entregar-se cada dia 

Àquele que pode dar vitória sobre a velha natureza pe-
cadora.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

 1. Os pais de Jacó (Gênesis 24:67; 25:19-23).
 2. O nascimento de Jacó (Gênesis 25:24-26).
 3. A juventude de Jacó (Gênesis 25:27-34).
 4. A estratégia de Jacó (Gênesis 27:1-33).
O verso para ser memorizado

Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da 
carne. (Gálatas 5:16)

LIÇÃO 
1. OS PAIS DE JACÓ

Gênesis 24:67; 25:19-23

Isaque foi um milagre vivo. Quando nasceu, seu pai, Abraão, 
estava com 100 anos e Sara sua mãe, com 90. As pessoas nesta 
idade não têm mais filhos. 

Enquanto crescia, Isaque ia aprendendo que há um só Deus: 
o Deus vivo que criou o mundo e tudo o que nele há. Aprendeu 
também que há só uma maneira de ser aceito por Deus. Para 
que seus pecados fossem perdoados, teria que oferecer como 
sacrifício o sangue de um animal.

Abraão também explicou a Isaque que através de sua família 
todas as nações da terra seriam abençoadas um dia. O Filho de 
Deus viria a terra através dele.

Quando Isaque estava com 40 anos seu pai começou a 
procurar-lhe uma esposa. Os canaanitas, entre os quais viviam, 
adoravam ídolos. Não confiavam no Deus vivo.

Um dia Abraão disse a seu empregado mais velho: “Eliezer, 
meu filho Isaque precisa de uma esposa”.

“Ela deve confiar e adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Vá a 
minha terra natal e traga-me uma esposa para Isaque dentre o 
meu povo.”

Eliezer fez uma pergunta: “E se a moça não quiser vir 
comigo a fim de se casar com um homem que nem ela nem sua 
família viu?”.

“Não se preocupe, o Senhor Deus o 
guiará. Ele lhe mostrará a moça certa, e 
para com que venha com você.”

Eliezer carregou dez camelos com 
presentes riquíssimos, e junto com outros 
servos, começou a longa viagem.
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LIÇÃO 1
JACÓ NASCEU COM UMA NATUREZA PECADORA

Abraão foi declarado justo, porque creu em Deus. Isto 
não significa que Abraão nunca pecou. Mas Deus perdoou, 
por causa de sua fé. Da mesma maneira nós, que somos 
crentes, somos justificados pela fé (Romanos 5:1) e aceitos no 
Amado Jesus Cristo. (Veja Efésios 1:6.) Nossos pecados são 
perdoados através do Seu sangue (Efésios 4:7) e não estamos 
mais sob a condenação de Deus (Romanos 8:1). Contudo, não 

significa que jamais pecaremos novamente. Pelo contrário, 
como Paulo (Romanos 7:18-25), continuaremos a fazer coisas 
que sabemos que é pecado, e que não queremos fazer. Cada 
um de nós tem uma natureza pecadora, que diariamente quer 
fazer a sua vontade. Como consequência, há uma batalha 
constante dentro de cada coração (Gálatas 5:17). Ajude seus 
alunos a entenderem este conflito.

NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.


