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VAMOS NOS UNIR - ESAÚ E JACÓ  

 
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos 

deixar satanás roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada 

criança a enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele 

podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos ser instrumento divino na 

vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos permitir 

chegar. 

Vamos lá!  Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus! 

Que o Senhor abençoe a todos!  

Ótima aula!  

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Esaú e Jacó eram filhos de Isaque. Isaque orou ao Senhor, pois sua mulher Rebeca era estéril e 

não podia gerar filhos. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca concebeu.  

Rebeca concebeu dois meninos gêmeos, eles brigavam em seu ventre. Deus falou a Rebeca: – 

Há duas nações dentro de ti, dois povos virão destes meninos e um será mais forte do que o 

outro. 

O primeiro a nascer foi Esaú. Ele saiu ruivo coberto de pelos e por isso foi chamado de Esaú, que 

significa “coberto de pelos”. Jacó nasceu em seguida, segurando seu irmão pelo calcanhar, por 

isso foi chamado Jacó, que significa “o que segura pelo calcanhar”. 

Os dois irmãos cresceram e Esaú se transformou em um homem muito habilidoso com a caça. 

Isaque amava mais a Esaú porque gostava da caça, mas Raquel amava a Jacó. Certo dia, Jacó 

cozinhou uma carne. Esaú chegou cansado do campo e pediu a Jacó que lhe desse um pouco de 

carne. Então naquele dia os dois fizeram juramento, e Esaú vendeu sua primogenitura em troca 

da comida. 

Esaú e Jacó eram irmãos que brigavam o tempo todo tentando encontrar o seu lugar e mostrar 

que um era mais forte ou mais inteligente que o outro. Compreendemos que Deus tem um plano 

em nossas vidas, desde o ventre Deus já escreveu nossa história. Devemos incentivar as 

crianças a dividir, repartir, serem amigas de seus irmãos.  

LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis 27 a 32 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a compreender que Deus sonhou com sua família e sonhou com seu 
irmão. 

● Compreender que devemos repartir e dividir o que temos com nossa família. 
● Estimular o companheirismo e a cooperação.   
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SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Bonecos representando Esaú e Jacó (gêmeos) ou dois professores vestidos com roupas 
iguais.  

● Uma caixa de presente, com uma brinquedos diferentes. 

 

MINISTRANDO: 

 Olá crianças, vejam aqui, a historia da família de hoje é do papai Isaque e mamãe Rebeca, 

eles tiveram filhos, Esaú e Jacó, a bíblia conta que eles brigavam desde quando estavam na 

barriga da mamãe. Eles são gêmeos e já nasceram brigando! Nossa! E pode brigar? Ah não! Isso 

não pode acontecer! Papai do Céu não gosta de brigas.  Esaú e Jacó brigavam muito, até que um 

dia Jacó ficou com medo porque a briga foi muito feia e Jacó fugiu, ficou muito tempo longe do 

seu irmão... E um dia ele resolveu voltar, mas antes ele enviou presentes para Esaú como um 

pedido de desculpas. Eles se encontram e se abraçaram. 

E é assim que Deus quer a família, os irmão, tios, primos, sem briga. Se você brigou com alguém 

da família, vai fazer como Jacó, pedir desculpas e dá um forte abraço. 

Agora eu tenho uma caixa aqui. Obaaa tem coisas diferentes, como devemos fazer? 

Cada um brinca um pouco, sem brigar e divide. 

 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus, hoje eu aprendi que devemos dividir e amar nossa família! Aprendi que não devo 
brigar e sim abraçar minha família, orar e conviver em harmonia! Abençoe minha casa, em nome 
de Jesus Amém!  

LOUVOR: 

Que bom ter uma família - Diante do trono 

VERSÍCULO: 

“Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+
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ATIVIDADE  

Fazer uma peteca para brincar com sua família.  

 

 

Um cartão de abraço! 

 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que todos somos especiais para 
Deus, independente do jeitinho de cada um.  

Esta semana o desafio é: Preparar desafios e uma rotina com seus filhos. Tirar fotos e marcar 
@kidschurchrenascer com o versículo: “Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma 
verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

LEMBRANCINHA: 

Peteca realizada na atividade.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+

