
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Essa semana você vai conhecer um pouco mais sobre a família de Abraão, você vai 

aprender algumas lições da vida de seus netos Esaú e Jacó.  
 

Segunda-feira: Não Venda Sua Primogenitura 

 
 
 

Leia Gênesis 25:19-34 (  ) Eu li. 

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado das palavras a seguir:  

Imoral__________________________ Profano__________________________  

Herança_____________________________. Agora reescreva o versículo com o 

significado das palavras. “Não haja nenhum _____________ou ___________, como 
Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de 
________________como filho mais velho”. O versículo fala que Esaú trocou algo 

precioso e eterno por algo passageiro. A Palavra de Deus nos adverte a não fazer a 

mesma coisa que ele. 

MEMORIZANDO: A Bíblia nos fala que tudo passará, mas a Palavra de Deus é eterna 

(Mt 24:35), então vamos guardá-la na mente! Memorize agora mesmo, não troque o 

eterno pelo passageiro.  ( ) Decorei 

TIRANDO A LIÇÃO: Baseado em Gênesis 25:29-34 responda:   
A) Quem preparava um ensopado? ________________________ B) Quem chegou 

faminto voltando do campo?_______________. C) Qual foi a resposta de Jacó 

quando Esaú pediu um pouco do ensopado? ______________________ 
____________________________________. D) Esaú aceitou a proposta! Qual 

foi sua atitude? ______________________. E) O que Deus achou do que Esaú fez? 

______________________________________________. 

F) Leia Gênesis 27:38 e escreva o que Esaú fez ao saber que não seria mais 

abençoado por seu pai Isaque como primogênito:________________________. 

 

Você Sabia?!! A palavra hebraica para primogenitura é BET AV, que significa: 

“família patriarcal“, refletindo o fato que no antigo Israel, a família era patriarcal, 

portanto a herança da família era passada através da linha masculina. O patriarca 

tinha autoridade sobre toda a família, incluindo filhos, noras, filhas não casadas e 

netos. Com a morte do patriarca, o filho PRIMOGÊNITO, se tornava o novo chefe da 

família e a linhagem paternal da família, continuava através dele. O filho primogênito, 

portanto, exercia privilégios especiais e responsabilidades exclusivas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição 
vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho” Hb 12.16 

ESAÚ E JACÓ 
                  
                       
 



Leia os versículos e correlacione às colunas:  

1. Hebreus 10:25                   ( ) Esaú chorou, pois não havia como voltar atrás 

2. Mateus 6:33                      ( ) Pense nas coisas do alto 

3. Colossenses 3:2                 ( ) Priorize o Reino de Deus. 

4. Hebreus 12:17                   ( ) Jamais troque a verdade de Deus pela mentira.  

5. Romanos 1:25                    ( ) Não falte o culto.  

Faça essa auto avaliação, coloque S para SIM e N para NÃO.  

Você costuma assistir televisão e somente depois ir meditar? (    ); Você falta aos 

cultos do Novateens frequentemente? (   );  Você gasta mais tempo no celular do que 

em oração? (    ); Você passa mais tempo assistindo filmes e séries de TV do que 

lendo a Bíblia? (   );  Você fica conversando e não presta atenção na hora da 

mensagem no culto? (    ). Essas perguntas são apenas para você se examinar (2 Co 

13:5). Ainda há tempo de mudar. Infelizmente quando Esaú se arrependeu e chorou, 

não havia mais como voltar atrás em sua decisão. 

DECIDINDO: Decida colocar Deus em primeiro lugar, acima dos seus interesses 

pessoais. Não troque seu relacionamento com Jesus, que é eterno, por nada 

temporário desta vida. Decida: ( ) Ir aos cultos do Nova Teens e não faltar por 

qualquer motivo; ( ) Priorizar minha meditação e não o tempo nas redes sociais e 

televisão. (  ) Prestar atenção na mensagem no culto e não ficar mais conversando.  

COMPARTILHANDO:  Converse com Deus agora mesmo, fale que você decidiu 

buscá-Lo em primeiro lugar e peça forças para cumprir as decisões que vão te levar 

para mais perto dele. 

 

Terça-feira: O Trapaceiro 
 

 

Leia Gênesis 27 (  ) Eu Li. 

Pense nisso!!! Esaú trocou sua primogenitura por um prato de comida. Ou seja, 

trocou bênçãos eternas por prazeres temporários ao saciar a fome dele com um 

ensopado de lentilhas! Esaú pensou: “De que me vale minha primogenitura se vou 
morrer de fome”. Ele só estava pensando naquele momento, não pensou nas 

consequências de sua decisão impulsiva. Será que você não está agindo como Esaú, 

trocando as coisas de Deus por prazeres passageiros? Quando você vê pornografia 

para satisfazer um desejo seu, você deixa a pureza de lado por minutos de prazeres 

que serão prejudiciais para sua vida. Quando você colar na prova para obter uma nota 

boa, você deixa a honestidade de lado pela desonestidade. Ou quando você deixa de 

honrar seu pai e sua mãe, para mostrar para seus amigos que ninguém manda em você. 

Será que você não tem trocado momentos com Deus (ir ao culto, meditar, orar) para 

ir ao cinema, assistir TV ou ficar no WhatsApp ou jogar vídeo game. Quando fica 

conversando na hora da mensagem no culto você está agindo como Esaú. Adolescente 

não entregue a sua primogenitura, valorize as coisas espirituais ao invés das coisas 

terrenas. Que Deus seja sempre a sua prioridade. 

 
 

”O SENHOR detesta todo tipo de mentira e desonestidade” Pv 20:23 (Viva) 



ENTENDENDO: Duas coisas desagradam profundamente o Senhor: não falar a 

verdade e não ser honesto. Leia os versículos a seguir e compare com o versículo 

de hoje: Pv 11.1 e Pv 12.22 ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Você percebeu as palavras “odeia” e “repudia” nos versículos, significa que Deus 

abomina. Você vive livre de mentira e desonestidade? Deixe Deus falar ao seu 

coração onde você pode melhorar. 

MEMORIZANDO: Hoje está bem fácil. Repita em voz alta até ter memorizado o 

versículo de hoje e sua referência. 

TIRANDO A LIÇÃO: Vimos na meditação de ontem que Jacó levou seu irmão 

Esaú a dar seus direitos exclusivos de primeiro filho daquela época em troca de 

uma refeição. Jacó se aproveitou do seu irmão mais velho quando este estava em 

um momento de cansaço e fraqueza. Passaram-se alguns anos e as trapaças de 

Jacó se repetem, de acordo com Gn 27, responda. 

- Quais são os 3 objetos  que Esaú pegou para fazer o que seu pai lhe pedira? 

________________, ______________, _______________ 

Enigma matemático: Isaque se casou com 40 anos. Ele tinha 60 anos quando Esaú 

e Jacó nasceram. Esaú casou com 40 anos. Algum tempo após Esaú casado, seu pai 

Isaque o chamou para conversar. Qual idade mínima de Isaque na época da 

conversa?__________. O que Isaque pretendia fazer após seu filho Esaú 

retornar da caçada? ____________________________________________ 

Complete: “Vá ao _ _ _ _ _ _ _ e traga-me _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ escolhidos” 

(Gn 27.9a). Leve-a então ao seu pai para que ele _ _ _ _ e o _ _ _ _ _ _ _ antes 

de _ _ _ _ _ _ (Gn 27.10). 

Conte e marque quantas vezes Jacó contou uma mentira ao seu pai Isaque do 

versículo 19 ao 24 de Gn 27: ( ) uma ( ) duas ( ) três ( ) quatro 

Leia Gn 27:32-40 e marque a correta: 

- Quando Isaque descobriu o que havia acontecido, ele: a) começou a tremer 

muito;  b) deu um forte grito; c) chorou em alta voz;  d) deu um forte grito e 

chorou em alta voz 

- Esaú, porém, quando descobriu o que havia ocorrido, ele: a) começou a tremer 

muito  b) deu um forte grito c) chorou em alta voz  d) deu um forte grito e 

chorou em alta voz 

Responda: De acordo com Gn 27:36, quais as duas trapaças de Jacó contra seu 

irmão Esaú?___________________________________________________ 
Pense Nisso!!! Como você viu ontem, naquela época o filho mais velho (primogênito) tinha 

direito a bênçãos exclusivas, que nenhum outro filho ganhava. Deus havia avisado Isaque e 

Rebeca, antes dos gêmeos Esaú e Jacó nascerem, que Ele havia escolhido Jacó para ser 

mais abençoado e receber o direito às bênçãos do filho primogênito. Jacó e Rebeca, 

porém, não confiaram em Deus, mas pecaram contra Ele com muitas mentiras e 

desonestidade a fim de alcançar o que queriam, enganando Isaque. Isso trouxe sérias 



consequências para todos posteriormente. E como anda sua honestidade? Você mente sua 

idade no facebook ou para pessoas? Você pega dinheiro dos outros escondido? Cola na 

prova? Fura fila? Não devolve o dinheiro quando te dão o troco errado. Você pode achar 

que está sendo esperto, mas saiba que Deus ODEIA esse tipo atitude. Não engane seu 

próximo, seja honesto no que faz. Quem furta 1 real é tão desonesto quanto quem 
rouba mil reais. É tudo pecado de desonestidade aos olhos de Deus.  

DECIDINDO: Decido ser honesto em tudo e ( ) não mentir minha idade, ( ) não 

pegar dinheiro dos outros sem permissão (mãe, pai, irmão, qualquer pessoa), ( ) 

não pedir nem passar “cola”, ( ) não pedir que ponham meu nome nos trabalhos se 

não tiver feito a minha parte, ( ) não aproveitar que meus pais (ou responsáveis) 

não estão perto ou me vendo para fazer algo que não tenho permissão. 

COMPARTILHANDO:  Compartilhe com Deus suas decisões. Ele pode te 

capacitar a ser alguém que anda em honestidade, basta você permitir.  
 

Quarta-feira: Deus Não te Deixa Sozinho!     
 

 
 

Leia Gênesis 28 e 29 (  ) Eu Li. 

ENTENDENDO: Marque com X as afirmativas corretas. 1- (   ) Estar com alguém 

significa observar de longe. 2-(   ) Estar com alguém quer dizer estar próximo a essa 

pessoa e acompanhá-la. 3-(   ) Ser deixado ou abandonado é uma demonstração da 

preocupação e do afeto de outra pessoa. 4-(   ) Quem se preocupa com você e o ama, 

não lhe deixa sem proteção e auxílio quando você precisa. 5-(   ) Se Deus está com 

você, não há o que temer. 6-(   ) Mesmo que Deus esteja comigo, preciso ter medo do 

perigo e ficar triste quando não souber o que fazer. 7- (   ) “Nunca” é o mesmo que 

“nem uma única vez”. Estão corretas as afirmativas 2, 4, 5 e 7.  Essa é uma promessa 

de Deus para seus filhos, Ele te guia, não te deixa e nem te abandona, por isso 

permaneça confiando Nele. 

MEMORIZANDO: Memorize o versículo usando gestos para lembrar cada parte do 

versículo. (  ) Memorizei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Quando Jacó saiu da casa de seu pai Isaque, com medo da 

vingança de seu irmão, ele dormiu em um lugar chamado Betel e ali teve um sonho, no 

qual Deus lhe fez uma promessa muito parecida com a do versículo de hoje.  Leia Gn. 

28:15 e use as palavras do quadrado para completar o versículo. 

TERRA       AONDE      ESTOU    DEIXAREI      CUIDAREI        PROMETI       TRAREI    

“________  com você e __________ de você, _______ quer que vá; e eu o 
________ de volta a esta _______. Não o ________ enquanto não fizer o que lhe 
__________.” 
Deus prometeu cuidar de Jacó onde quer que ele fosse, além de trazê-lo de volta 

para a terra de seu pai e que não o abandonaria até cumprir Sua promessa. Nos 

capítulos 29 a 32 de Gênesis, vemos a fidelidade de Deus em cada momento da vida 

de Jacó: desde quando ele conheceu Raquel e trabalhou por 14 anos para recebê-la 

“O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; Ele nunca o deixará, nunca 
o abandonará. Não tenha medo! Não se desanime!”. Dt. 31:8 



como esposa; depois, quando continuou trabalhando para o sustento de sua família e 

Deus o abençoou em abundância, multiplicando seus bens; até quando fugiu de seu 

sogro para voltar para a terra de seu pai, conforme a promessa do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leia as referências abaixo e descubra com quem Deus esteve/estará e relacione as 

colunas corretamente.  

( 1 ) Mt 28:20b               (   ) José escravo no Egito. 

( 2 ) At 7:9   (   ) Sadraque, Mesaque e Abedenego na fornalha. 

( 3 ) Dn 3:24-28  (   ) Daniel na cova dos leões. 

( 4 ) Js 1:1, 8   (   ) Comigo, para sempre. 

( 5 ) Dn 6:16-23  (   ) Josué na conquista da terra prometida. 

DECIDINDO: Vale a pena ficar do lado de Deus adolescente, porque maior é aquele 

que está em você do que aquele que está no mundo (I Jo.1:4). Agora coloque em 

prática o que você aprendeu através de suas decisões. (   ) Decido confiar que Deus 

NUNCA irá me abandonar. (   ) Quando me sentir sozinho vou orar e falar com Deus 

como estou me sentindo.  

COMPARTILHANDO: Agora ore ao Senhor, agradecendo pela Sua promessa de 

estar SEMPRE com você, em qualquer situação e peça Sua ajuda para cumprir suas 

decisões e sempre lembrá-lo do que você aprendeu nessa meditação. 

 

Quinta-feira: Reconhecendo seus Erros  
 

 
Leia Gênesis 32 e 33 (  ) Eu Li. 

ENTENDENDO: O versículo de hoje é bem fácil de entender, Deus se agrada da 

união entre os irmãos, e quem seriam os seus irmãos? ____________________ 

Observem que há uma palavra interessante no meio do versículo “QUANDO”. O que 

isso quer dizer? Significa que é uma condição, muitas vezes a união entre os irmãos 

acaba sendo abalada por motivos diversos, precisamos entender que quando o Senhor 

fala que algo é agradável a Ele, significa Louvor, ou seja, é louvável quando há a união 

entre a igreja. Para entender melhor, compare o versículo de hoje com o versículo de  

Para Refletir!!! Assim como o Senhor esteve com Jacó, Ele está com você 

adolescente, e não o deixará sozinho em nenhuma situação, por mais difícil que seja: 

como o desemprego ou a separação de seus pais, ou a morte de alguém que você ama. 

Ele vê tudo o que acontece e age em todas as coisas, para o bem daqueles que O amam 

(Rm 8:28). Mesmo que alguém deseje lhe fazer mal ou lhe enganar, como Labão fez 

com Jacó (Você pode ler essa história em Gênesis 31), Deus estará com você para 

protegê-lo e abençoá-lo. Então, não fique triste ou preocupado quando zombarem de 

você na escola. E se você teve ou tem a experiência de ter sido deixado por seus pais 

ou outras pessoas, a Bíblia diz que mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, o 

Senhor te acolherá e cuidará de ti (Sl 27:10). 

 

“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união” Sl 133:1 



I Coríntios 1:10 e diga qual é a lição: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Lembre-se que a união e a paz devem sempre prevalecer, afinal, somos filhos de Deus 

e o espirito que vive em nós é um só.  

MEMORIZANDO: Esse versículo é muito bonito, decore ele e nunca esqueça que 

Deus se agrada quando há comunhão entre seus filhos. (   ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Eu e você temos falhas e muitas vezes acabamos magoando ou 

frustrando um amigo ou conhecido, muitas vezes, até sem intenção. Mas para isso, 

Deus nos deu uma solução que é o perdão. Jacó enganou seu Pai Isaque e seu irmão 

Esaú e fugiu para longe, quando Deus pediu para Jacó voltar, ele sabia que tinha 

pendências com seu irmão e teve medo de voltar, ficou receoso, não sabia como Esaú 

reagiria. Mas obedeceu a Deus, quando Jacó encontrou seu irmão mostrou-se humilde 

e arrependido, ele entendia que não poderia voltar a ter comunhão com seu irmão sem 

resolver o problema que tinha separado os dois e admitir que ele errou (Gn 33:1-4).  

Agora, de acordo com o versículo responda as perguntas: 

Mc 11:25 - Por que Devemos perdoar? _______________________________ 

Mt 18:21-22 - Quantas vezes devemos perdoar? _______________________ 

Mt 6:14-15  - O que acontece se não perdoarmos? _______________________ 

Mt 5:23-24 - Se tiver pendências com meu irmão posso oferecer louvor a Deus? 

____________________________________________________________ 

Lv 19:18 - Não devo guardar rancor contra quem? _______________________  

Pv 16:5 - O que o Senhor fará com os orgulhosos? _______________________  

Reflita: Você reconhece seus erros? Para você é fácil pedir perdão? E quando 

cometem erros contra você, você perdoa facilmente? É difícil fazer qualquer uma 

dessas ações. Todas elas mexem com seu orgulho. Mas uma coisa você precisa 

entender, quando há unidade na igreja ela é mais forte, somos um só corpo e quando 

permitimos que a mágoa entre na igreja, é como se fosse o câncer que começa a 

afetar quem está por perto e afeta todo o corpo. Por isso seja humilde como Jacó e 

peça perdão ou deixe a mágoa de lado como Esaú e perdoe. 

DECIDINDO: O perdão não é uma área muita fácil da nossa vida, mas é preciso 

deixar essa parte da nossa vida nas mãos de Deus, afinal ele perdoou todos nossos 

pecados, quem somos nós para não perdoar ou pedir perdão, lembre-se que o perdão 

Pense Nisso!!! Preste atenção no comportamento de Esaú, ele era um guerreiro, um 

caçador, instintivo e imagine o rancor e raiva que Esaú ficou quando descobriu que 

Jacó o tinha passado para trás ( Gn 27:41-45 ), se consolava com a ideia de matar 

ser irmão, ele alimentou uma mágoa e rancor enorme em seu coração. Imagine o 

quão difícil foi pra Esaú perdoar seu irmão, contudo, quando seu irmão estava 

voltando para casa, ele correu a seu encontro, eles se abraçaram e choraram, com 

essa atitude demonstraram que os dois queriam voltar a ter comunhão. Jacó pediu 

perdão e Esaú perdoou. 

 
 

 

 



faz bem tanto para quem pede, como para quem é perdoado. Você tem alguma 

pendência com seu pai? Sua mãe? Seu irmão? Seu amigo da igreja? Peça perdão. Vou 

pedir perdão para (escreva o nome da (s) pessoa (s) 

_________________________________. Decida treinar o perdão na sua vida, nas 

próximas semanas você vai ficar atento as suas atitudes e se errar ou magoar alguém 

não vai deixar para pedir perdão depois, pedirá perdão o mais rápido que puder (  ) Eu 

decido. 

COMPARTILHANDO: Compartilhe com Deus suas decisões, se você tem dificuldade 

para perdoar, aproveite para pedir para Deus te ajudar. 
 

Sexta-feira: Transformado por Deus 

 

 

 

Leia Gênesis 35 (  ) Eu li 

ENTENDENDO: De acordo com o versículo acima, responda: quem é capaz de 

lhe tornar uma nova criatura? _________________. O que seriam as coisas 

antigas? _____________________________________ O que seriam as 

coisas novas? _______________________________. Deus é o único capaz de 

transformar sua vida de uma maneira surpreendente, fazendo de você uma 

pessoa diferente no seu caráter e nas suas ações. Isso mesmo! É como se você 

tivesse nascido de novo, mas dessa vez foi purificado pelo próprio espírito de 

Deus. (Jo 3:5-6) Portanto, agora você é uma nova pessoa, com novas atitudes e 

em Cristo as coisas antigas já ficaram para trás. Assim você não tem que se 

envergonhar dos erros e pecados do passado, pois tudo isso foi esquecido (Is 

43:25). Reescreva o versículo na primeira pessoa do singular. " Se eu estou em 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Não deixe para depois, memorize agora e revise os versículos 

da semana. (  ) Decorei.   

TIRANDO A LIÇÃO: Jacó foi um verdadeiro exemplo de transformação. Ele 

enganou o seu pai Isaque, ao se passar pelo irmão Esaú conseguindo roubar a 

bênção da primogenitura. Jacó então fugiu da ira de seu irmão. Anos mais tarde 

ao atravessar o Rio Jordão veio um homem ao encontro de Jacó e se pôs a lutar 

com ele, antes de ir embora o homem falou que Jacó não seria mais chamado por 

esse nome e sim pelo nome de Israel (Gn: 32:22 a 31). Jacó através daquela 

experiência, não teve somente o nome mudado, mas o seu caráter, ela passou a 

viver uma nova vida. O passado de Jacó não era muito exemplar, então Deus 

saiba que ele precisava de transformação. Jacó deixou de ser um traidor, um 

enganador para ser um instrumento nas mãos de Deus. Após o encontro que Jacó 

Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já 
passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Co 5:17 



teve com Deus, não só o seu nome foi mudado, mais também o seu coração e suas 

atitudes. Leia agora na sua bíblia 2 Coríntios 5:17. Todas as pessoas que se 

encontram com Deus verdadeiramente têm a sua vida mudada. Quando Jesus 

entra em nossas vidas há uma transformação. Deus opera milagres e nos faz 

pessoas diferentes. 

VAMOS conhecer mais um pouco do que Deus fez na vida de Jacó! Leia. 

 
Versículo Área de mudança Antes Depois 

Gn - 25:25-26 

  Gn -32:27-28 

NOME  

E  

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

Gn - 27:18-19 

  Gn- 33: 1 a 5 
 

 

 

 

 

 

Mais que o nome e as atitudes, Deus mudou o relacionamento entre Ele e Jacó, a 

Bíblia nos mostra que JACÓ fez um voto com Deus de que se Ele o abençoasse na 

viagem de volta a Betel o Senhor seria seu Deus.  (Gn-28: 20 a 22). O Senhor o 

amou, lhe protegendo e lhe levando em segurança de volta a cidade de Betel, a 

terra de seu pai Isaque, então Jacó fez do Senhor o seu Deus e construiu um 

altar para adorá-lo.  (Gn - 35: 1 a 6). 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pense Nisso: Você viu que Jacó tinha um monte defeitos, e defeitos graves, mas 

a partir do momento que Ele decidiu deixar Deus mudar sua vida, Deus mudou. O 

Senhor também pode fazer isso por você adolescente. Tem algum pecado que 

você não consegue largar? Ore a Deus, peça ajuda do seu líder, não se entregue 

ao pecado, decida mudar e Deus vai te transformar. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECIDINDO: É hora de você ser transformado por Deus!!! Então preparado! 

Escolha uma área que você precisa de mudança _________________________. 

Agora decida conversar com seu líder sobre isso e peça para ele te ajudar. (  ) Eu 

decido.  

COMPARTILHANDO:  Converse com Deus agora, conte a Ele sobre aquilo 

que você precisa transformar em sua vida, não esqueça que Ele é capaz de fazer 

nova todas as coisas. 


