
 

PERDI A BENÇÃO 

“ Esaú fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho” Gn 25;33  

 

Depois da morte de Sara, Abraão casa- se com Quetera. Ela lhe deu os 

seguintes filhos; Zinrã, Jocsã, Medã, Midia, Isbaque e Suá. Abraão viveu 

cento e setenta e cinco anos e morreu em boa velhice, em idade bem 

avançada e foi sepultado na mesma caverna de Sara, em Macpela.                                                                                             

Isaque filho de Abraão orou ao Senhor em favor de sua mulher, 

porque Sara estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca 

engravidou e teve gêmeos, Esaú e Jacó. Os meninos cresceram. Esaú 

tornou- se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Jacó 

cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque 

gostava de comer de suas caças e Rebeca preferia Jacó.                                               

Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, 

voltando do campo e pediu-lhe: “dê-me um pouco desse ensopado 

vermelho aí, estou faminto! ”Respondeu-lhe Jacó: “venda-me primeiro 

o seu direito de filho mais velho. ’Esaú disse: ‘estou quase morrendo. 

De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. “Jure primeiro”. Ele 

fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó.                                                                                                                                                  

Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Assim Esaú 

desprezou o seu direito de filho mais velho.                                                                                              

Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não 

podia enxergar. Certo dia chamou seu filho Esaú e pede para preparar 

aquele prato bem gostoso e ir até ele para abençoar antes de partir.                                                         

Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú e quando 

Esaú saiu para caçar ela chama Jacó e conta para seu filho, então ela 

prepara os cabritos e Jacó, mais uma vez, rouba a benção do seu 

irmão. Esaú se revolta e promete matar Jacó assim que seu pai morrer, 

Rebeca orienta Jacó para fugir da ira do seu irmão.  



 





 


