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CAPÍTULO 28
Jacó fez uma promessa a Deus, prometendo a décima parte de tudo o que ganhares. Gn. 28.22
CAPÍTULO 29

Os filhos são benção de Deus, é Deus que abençoa a mulher.
Jacó teve duas mulheres, Léia e Raquel, coabitou também com mais duas escravas delas e teve 07 filhos com Léia, 2 filhos
com Bila escrava da Raquel, 02 filhos de Zilpa escrava de Léia. Raquel 2 filho.
Mandrágoras -> acredita-se que essa plant ajudava a mlher engravidar.
Deus abençoa pessoas através do seu trabalho, mas também vemos que Deus abençoa através da vida de outras pessoas.
Existem pessoas em nossas vidas que são enviadas por Deus para nos abençoar. Seja material como espiritual. Labão viu que
era abençoada estando perto de Jacó, pois via a mão de Deus em Jacó. Gn 30.27
CAPÍTULO 31
Deus nunca se esquece de uma promessa, às vezes pode acontecer de nós esquecermos dela. Jacó foi abençoado por Deus, não
permitindo que fosse enganado por Labão, e o lembrou da promessa que ele havia feito a Deus.
Deus cuida de nós quando estamos firmes na presença Dele, pessoas podem aparecer querendo nos enganar, mas Deus está
conosco.
Deus abençoa pessoas que são justas e honestas, Jacó era um homem justo.
CAPÍTULO 32
Jacó lembrou da promessa de Deus em sua vida e procurou confiar em Deus na sua proteção contra Esaú. Ele via a mão de
Deus em sua vida, pois foi sem nada para a terra de seus parentes e voltou rico. Prosperidade, benção de Deus na vida de seus
filhos.
Jacó lutou com Deus e seu anjo (Os. 12.3-5) Jacó viu Deus face a face, quando amanhecesse o dia não podia ver mais.
Deus muda o nome de Jacó para ISrael.

CAPÍTULO 33
Esaú perdoou o seu irmão Jacó.
CAPITULO 34
Dina é desonrada e seus irmãos Simeão e Levi mataram Siquem e Hamor, e seus homens.
CAPÍTULO 35
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