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Jacó Encontra seus 
Familiares    
Gênesis 29:1-14

Finalmente Jacó chegou 
às terras onde seu tio vivia. Ele 
olhou atentamente para o campo 
e viu alguns pastores em um 
poço. Em seguida, caminhou 
até eles e perguntou: “Vocês 
conhecem um homem chamado 
Labão?”

“Sim, nós o conhecemos”, 
eles responderam. “E vem 

chegando sua filha, Raquel, 
com seu rebanho”. Os pastores 
apontaram para uma moça que 
se aproximava do poço. Seus 
olhos eram brilhantes e ela deu 
um sorriso amigável para Jacó. 
Jacó deu água para o rebanho da 
moça, mas não conseguia parar 
de olhar para ela. Jacó estava 
tão feliz que a beijou e começou 
a chorar. Raquel ficou surpresa: 
“O que houve?”, ela perguntou. 
Então, ele contou que era o filho 
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da tia dela, Rebeca. Raquel ficou 
maravilhada e saiu correndo para 
encontrar seu pai. Jacó foi com 
ela. 

Quando Labão ouviu falar 
sobre Jacó, ele correu e foi beijá-
lo. Labão abraçou Jacó e disse: 
“Você é da família. Fique aqui 
conosco até quando quiser”. 
Sendo assim, Jacó ficou e viveu 
com Labão e seus filhos. Ele 
ajudava Labão a cuidar dos 
animais.   
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Jacó se Casa com  
Lia e Raquel      
Gênesis 29:15-30

Um dia, Labão disse a Jacó: 
“Não é certo você trabalhar 
sem receber nada em troca. O 
que eu posso te dar?” Naquele 
momento, Jacó já havia se 
apaixonado por Raquel. Seus 
olhos brilhantes o faziam muito 
feliz. Então, ele respondeu a 
Labão: “Se me deixar casar com 
Raquel, trabalharei sete anos 
para você”. Assim, Labão e Jacó 

fizeram um acordo. 
Jacó trabalhou sete anos para 
Labão. Ele nunca reclamou e 
sempre fez o melhor possível. 
Os anos nem pareceram muito 
tempo para Jacó porque ele 
estava muito apaixonado por 
Raquel.

Finalmente, chegou o dia do 
casamento. Labão preparou uma 
grande festa com muitos amigos 
e com a família. Mas quando 
Labão chegou com a noiva, ela 
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era Lia, e não Raquel. Jacó ficou 
aterrorizado.   

Ele perguntou a Labão: “Onde 
está Raquel? Trabalhei sete anos 
por ela, e não por Lia!”

Labão respondeu: “Em nosso 
país, a filha mais velha deve se 
casar primeiro. Você até pode se 
casar com Raquel, mas terá que 
trabalhar mais sete anos para 
mim”. 

Então, Jacó se casou com 
Raquel também, mas teve que 
trabalhar mais sete anos para 
Labão.     
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Jacó Fica Rico
Gênesis 30:25-43

Jacó trabalhou muitos anos 
para Labão. Mas ele teve muitos 
filhos com suas esposas e estava 
ansioso para ter sua própria 
vida. “Por favor, me deixe ir”, ele 
implorou a Labão. “Sei que meus 
sete anos ainda não terminaram, 
mas agora eu tenho minha 
própria família. Preciso cuidar 
dela”. 

“Querido Jacó”, respondeu 
Labão. “Somos amigos. Por 
favor, fique e eu darei o que você 

quiser”. Jacó não queria ficar, 
mas pensou em um plano. “Tudo 
bem”, ele disse. “Eu quero apenas 
uma coisa. Dê a mim todas as 
suas ovelhas e cabras manchadas 
ou listradas”. Labão achou que 
aquele era um pedido estranho, 
mas concordou assim mesmo. 

Jacó pegou seus animais com 
manchas e listras e os levou 
a um bebedouro. Ele tirou a 
casca das árvores para fazer os 
galhos parecerem manchados. 
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Enquanto os rebanhos 
acasalavam, Jacó percebeu que 
os melhores animais olhavam 
para as manchas. Seus filhotes 
nasceriam com manchas pelo 

corpo e seriam saudáveis e 
fortes. Jacó conseguiu ganhar 
muito dinheiro com suas ovelhas 
e cabras. Ele ficou rico e comprou 
mais ovelhas e cabras. Com isso, 
Jacó também conseguiu dinheiro 
suficiente para comprar camelos, 
jumentos e servos.  
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Jacó Foge
Gênesis 31:1-21

Labão tinha muitos filhos, e eles 
sentiam ciúmes do cunhado. 
“Jacó é mais rico do que nós”, 
eles reclamavam. “Mas se não 
fosse pela nossa família, ele não 
teria nada”. 

Labão e seus filhos se 
afastaram cada vez mais de Jacó. 
O Senhor veio até ele e disse: 

“Jacó, volte para as terras de sua 
família e eu te abençoarei”. 

Portanto, Jacó mandou buscar 
Raquel e Lia. Ele disse a elas: “Eu 
trabalhei durante muitos anos 
para o pai de vocês, nunca o traí 
e sempre fiz o meu melhor por 
ele. Mas, a cada dia, eu me sinto 
um intruso aqui. Agora o Senhor 
me disse o que devo fazer. É hora 
de voltarmos a Canaã”. 
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