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TEXTO BASE: “E chegou-se, e beijou-o; então sentindo o cheiro das suas
vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o
cheiro do campo, que o Senhor abençoou; assim, pois, te dê Deus do
orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de
mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti; sê senhor de teus
irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti; malditos sejam os que te
amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que,
acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da
presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça; e fez
também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai; e disse a seu pai:
Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a
tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu
filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um
estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou
a caça, e ma trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e
ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com
grande e mui amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a
mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua
bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já
duas vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que
agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para
mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: Eis que
o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado
por servos; e de trigo e de mosto o tenho fortalecido; que te farei, pois,
agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai?
Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e
chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua
habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela
tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que
quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E
Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha
abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de
meu pai; e matarei a Jacó meu irmão” (Gênesis 27:27 a 41).
1. INTRODUÇÃO:
Por que uma simples benção causou tanta confusão?
Se prestarmos atenção Jacó recebeu a benção e saiu sem nada.
Mesmo assim Esaú queria matá-lo.
O que é uma bênção?
De uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente constituindo de
um desejo benigno para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição, que

pressupõe um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico,
fazendo com que o desejo se cumpra. Existem variações e especificações
conforme a religião.
No hebraico, a palavra bênção (baarah) vem de uma raiz (barakeh, beirakheh)
que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. Tanto no
hebraico quanto no grego (eulogia) apresenta um sentido de concessão de
alguma coisa material. Todavia, a forma grega acrescenta ainda os bens
espirituais. Nos dicionários, consta: favor divino, graça.
O costume da benção é algo que foi se perdendo ao longo do tempo. No
passado os filhos pediam a benção aos pais, os netos aos avós.
Precisamos resgatar esse princípio da benção.
2. POR QUE JACÓ QUIS A BENÇÃO DE ESAÚ?:
Jacó sabia que a benção apontava para o futuro.
“Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras”
(Hebreus 11:20).
3. PODEMOS VER A IMPORTÂNCIA DA BENÇÃO NA VIDA DE JESUS
APONTADO PARA O FUTURO:
“E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foilhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser
concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de
Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor (segundo
o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho primogênito será
consagrado ao Senhor); e para darem a oferta segundo o disposto na lei
do Senhor: Um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um
homem cujo nome era Simeão; e este homem era justo e temente a Deus,
esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. E
fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter
visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais
trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da
lei, ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora,
Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a tua palavra; pois já os
meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de
todos os povos; luz para iluminar as nações, E para glória de teu povo
Israel. E José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam.
E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto
para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é
contraditado (e uma espada traspassará também a tua própria alma); para
que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a
profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em
idade, e tinha vivido com o marido sete anos, desde a sua virgindade; e
era viúva, de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo,
servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na

mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que
esperavam a redenção em Jerusalém” (Lucas 2:21 a 38).
4. O INIMIGO CONSEGUIU QUE ESSE PRINCÍPIO FOSSE ESQUECIDO:
O inimigo conseguiu que esse princípio fosse esquecido e hoje não se pede a
benção para os pais, por exemplo.
E o pior, transformou dois personagens importantes na vida do Senhor Jesus:
Simeão e Ana, em “padrinhos”, figura estranhas ao contexto bíblico.
Quantas pessoas escolhem padrinhos para seus filhos colocando o futuro nas
mãos de pessoas que nem parentes são.
E o pior é que, dentro da igreja evangélica isso acontece, através de pessoas
dizendo: vai com o padrinho ou madrinha, e não são crianças que os pais se
converteram agora. São pessoas que já estão na igreja a algum tempo.
Deus lhe abençoe.
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