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GÊNESIS 31 a 37 

 

Capitulo 31 - Jacó foge de Labão 

Finalmente chega a hora de Jacó retornar para casa. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus ao 

deixar Labão, mas alguns pensam que talvez a maneira pela qual ele saiu, não tenha sido uma atitude 

de fé. Apesar disso tudo, Deus foi fiel em manter Sua palavra [Gênesis 28:15].  

CONHECENDO A VONTADE DE DEUS – VERSÍCULOS 1-3. 

A. Jacó permaneceu em Padã-Arã por mais de vinte anos antes que Deus o chamou. 

B. Deus muitas vezes usa as circunstâncias para dirigir Seus filhos. 

C. Finalmente, Jacó recebeu a direção da Palavra de Deus [vers.3]. 

Nos versículos 14 a 16 vemos o mau caráter de Labão. Até mesmo suas filhas se sentiam usadas e 

ao mesmo tempo não amadas pelo pai. Jacó cuidadosamente escolheu o momento certo para partir. 

Labão estava fora tosquiando as ovelhas. Não há dúvidas de que Labão teria impedido ou até 

mesmo tentaria matar Jacó se estivesse presente ali. 

última vez que vemos ou ouvimos a respeito de Labão. Ele foi um triste exemplo de muitos que hoje 

em dia pensam somente em riquezas, e não tiram nenhum proveito das oportunidades espirituais 

que possuem. 

 

Capitulo 32 - Jacó prepara-se para encontro com Esaú. 

Nesse capitulo vemos Jacó ainda em sua jornada para Canaã. Jamais tantas coisas memoráveis 

ocorreram em qualquer marcha como na desta da pequena família de Jacó. Pelo caminho ele se 

depara com boas notícias de seu Deus, v.v. 1,2. Com más notícias de seu irmão, a quem ele enviou 

uma mensagem para notificar de seu retorno, v.v. 3-6. Em sua aflição, ele divide o seu grupo, v.v. 7,8. 

Ele faz a sua oração a Deus, v.v. 9-12. Ele envia presentes ao seu irmão, v.v. 13-23. Ele luta com o 

anjo, v.v. 24-32.  

Esboço de Gênesis 32: 

• Gênesis 32.1,2: Jacó prossegue viagem 

• Gênesis 32.3 – 6: Jacó envia mensageiros a Esaú 

• Gênesis 32.7,8: O temor de Jacó 

• Gênesis 32.9 – 12: A oração de Jacó 

• Gênesis 32.13 – 21: Presentes para Esaú 

• Gênesis 32.22 – 26: Jacó luta com Deus 

• Gênesis 32.27 – 32: De Jacó para Israel 

 

 

Capitulo 33 - O encontro de Esaú com Jacó 

No capítulo anterior, percebemos o quanto era profunda a intimidade que Jacó tinha com Deus, e era 

bem-sucedido. Agora nesse capitulo vemos que esse relacionamento também refletiu no seu convívio 

com os homens e em especial com seu irmão, Deus instaura a paz e o amor entre eles e a raiva de 

Esaú vai embora. Pois assim está escrito, Provérbios 16.7: “Sendo os caminhos do homem agradáveis 

ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele”. 

 

Eis aqui um encontro muito amistoso entre Jacó e Esaú, v.v. 1-4. O debate destes em sua reunião, na 

qual competem entre si com declarações civilizadas e amáveis. Os assuntos da conversa sobre a 

família de Jacó, v.v. 5-7. Sobre o presente que ele havia enviado v.v. 8-11. Sobre o andamento de sua 

viagem, v.v. 12-15. O estabelecimento de Jacó em Canaã, sua casa, terra e altar, v.v. 16-20. 

Esboço de Gênesis 33:  

• Gênesis 33.1 – 4: O encontro entre Jacó e Esaú 

• Gênesis 33.5 – 16: A reconciliação 

• Gênesis 33.17 – 20: Jacó edifica um altar 
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Capitulo 34 - O conflito entre filhos de Jacó e os Siquemitas 

Nesse capítulo vemos o terrível episódio do abuso de Diná em Siquém. O estudo bíblico de Gênesis 34 ainda 
mostra o risco que a comunidade da aliança correu e a ilegítima vingança promovida por dois dos filhos de 
Jacó. Alguns comentaristas sugerem que talvez Gênesis 34 tenha servido como um alerta para o povo de 
Israel nas vésperas de sua entrada em Canaã. Assim como quase a família da aliança se misturou com os 
cananeus naquela ocasião, a geração que entraria na Terra Prometida também deveria tomar cuidado para 
que esse erro não viesse a se repetir. 
O esboço de Gênesis 34 pode ser organizado da seguinte forma: 

• Diná é violentada em Siquém (Gênesis 34:1-7). 

• A proposta dos siquemitas (Gênesis 34:8-12). 

• A resposta dos filhos de Jacó (Gênesis 34:13-24). 

• A vingança de Simeão e Levi (Gênesis 34:25-31). 
 

Capitulo 35 - O retorno de Jacó a Betel 

Temos três comunhões e três funerais. Três comunhões entre Deus e Jacó. Deus ordenou a Jacó que 

fosse até Betel. E, em obediência a essa ordem, ele expurgou os ídolos de sua casa e se preparou 

para essa jornada, v.v. 1-5.2. Jacó construiu um altar em Betel, em honra a Deus, que lhe havia 

aparecido, e em cumprimento ao seu voto, v.v. 6,7. Deus apareceu-lhe mais uma vez e confirmou a 

mudança de seu nome e o concerto com ele (v.v. 9-13). Jacó expressou um grato reconhecimento por 

essa visita, v.v. 14,15. Três funerais. O de Débora (ama de Rebeca), v. 8. O de Raquel, v.v. 16-20. O 

de Isaque, v.v. 27-29. Aqui também se encontra o incesto de Rúben (tem relações com Bila) (v. 22), e 

um relato sobre os filhos de Jacó, v.v. 23-26. 

Esboço de Gênesis 35: 

• Gênesis 35.1 – 5: Jacó vai a Betel 

• Gênesis 35.6 – 15: Jacó chega a Betel 

• Gênesis 35.16 – 20: A morte de Raquel 

• Gênesis 35.21 – 29: A desgraça de Rúben 

 

Capitulo 36 - Os descendentes de Esaú 

Em Gênesis 36, temos um relato dos descendentes de Esaú, que, por causa dele, foram chamados 

de edomitas, pois Esaú vendera a sua primogenitura, perdera a sua bênção, e não era amado por 

Deus, como era Jacó 

Destaque: Onde lemos Edom lemos Esaú. Gn 36:42  

 

Capitulo 37 – introdução ao quarto Patriarca - Os sonhos de José 

José vivia com sua família em _____________ onde seu avô tinha vivido como estrangeiro. 

Quanto tinha _____ anos v.2 teve um sonho, “amarrávamos feixes de ___________ no campo, quando 

o meu se levantou e ficou em ______ e os seus se __________ diante dele. v. 6. 

Novamente teve outro sonho, porém agora o _______ e a ________ e as 11 _______________ se 

_____________ diante dele. v.9 

Os sonhos despertaram muita inveja, ciúmes e ódio entre os demais irmãos. 

Enquanto seus irmãos estavam apascentando as ovelhas de seu pai em Siquem (cidade onde Diná 

foi violentada) e depois em Dotã, tramaram um plano para se livrar de José. Destaque para os irmãos 

___________ que tenta impedir tamanha atrocidade, e convence seus irmãos a jogarem José no poço 

vivo, e _________ (de onde viria o Salvador) tem a ideia de vende-lo a caravana de ____________ 

que viajavam com destino comercio no Egito. Eles chegando no Egito vendem José a _________, 

oficial do faraó e capitão da guarda. 

 

AVALIAÇÃO 
 

• Valor do teste desta matéria: 7,0 

• Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 1,5 

• Leitura do livro de Gêneses 12 a 50: 1,5 
 
      

 


