
  
 
 
 
 
 
 

FFAAMMÍÍLLIIAA,,  UUMM  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEEUUSS  ––  55ªª..  PPaarrttee  

 

“Quando Raquel 
percebeu que não podia 
ter filhos, ficou com 
inveja de sua irmã Leia 
e disse ao marido: 
__Dê-me filhos; se não, 
eu morro! Jacó ficou 
zangado com Raquel e 
disse:  

__ Você está pensando 
que eu sou Deus? É ele 

quem não deixa você ter filhos.” Gn 30.1-2 

Após ler o e-mail de alguém que se encontra no meio de um conflito 
conjugal, me lembrei de dois casais na Bíblia: Jacó é Raquel e Abraão 
e Sara. 

Antes do casamento, as pessoas que se amam tendem a enfatizar 
suas semelhanças e negligenciar suas diferenças. Existe quase 
sempre a crença de que o nosso amor será diferente,  mas as 
tensões crescem e aparecem quando duas pessoas vindas de 
ambientes diversos e com personalidades diferentes começam a viver 
juntas na mais íntima de todas as relações humanas.  

Jacó trabalhou durante quatorze anos para ter Raquel ao seu lado, 
não desistiu, perseverou para ter sua amada ao seu lado. Então certo 
dia Raquel explode com Jacó porque não podia gerar filhos. 

Deus nos fez dotados de uma capacidade maravilhosa de pensar, 
então vamos pensar juntos neste dia traçando  um paralelo entre 
dois tipos de mulher descrito nestes capítulos de Gênesis. De um lado 
Temos Léia e do outro temos Raquel. 

Labão engana a Jacó e entrega Léia no lugar da caçula. Jacó ao 
perceber a troca fica furioso, mas decide lutar por aquela que os seus 



olhos cobiçavam: “Léia, porém tinha olhos tenros, mas Raquel 
era de formoso semblante e formosa à vista”. Gn 29.17. 

Creio que Jacó precisava do mesmo conselho que o Senhor deu a 
Samuel: “Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a 
sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o 
tenho rejeitado; porque o Senhor não vê como vê o homem, 
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o 
SENHOR olha para o coração.” 1Sm 16.7 . 

O nosso Deus é um Deus tremendo! Eu sou completamente 
apaixonada por Ele! Veja o que diz o versículo 31 de Gênesis 29: 
“Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com 
ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos”.  

Jacó poderia ser um péssimo marido para Leia, mas os olhos do 
Senhor estavam sobre ela. E Ele que é riquíssimo em misericórdia 
abençoou Leia com um bebezinho e somente as mulheres podem 
avaliar o que é gerar um filho. Creio que Leia ficou como quem 
sonha. Imagine ao sentir Rubem se mexendo dentro dela.  

A postura de Leia me encanta. Veja o que a Bíblia diz a seu respeito: 
“E concebeu Léia, e teve um filho, e chamou o seu nome 
Rúben, dizendo: Porque o Senhor atendeu à minha aflição, por 
isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e 
teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era 
desprezada,  me deu também este; e chamou o seu nome 
Simeão. E concedeu outra vez, e teve um filho, dizendo: Agora 
esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos  
lhe tenho dado; por isso chamou o seu nome Levi. E concedeu 
outra vez, e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao 
Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter 
filhos.” Gn 29-32-35 

Leia mesmo sendo desprezada mantinha uma postura digna e 
honrada diante de Deus e dos homens. Ela dependia totalmente do 
Senhor. Leia sabia a quem recorrer, ela sabia quem poderia mudar 
todo a contexto do seu casamento. Ao invés de murmurar, maldizer, 
ao invés de contar para todo mundo o seu problema, Leia continuou 
crendo no Deus vivo. Esta mulher não deixou de louvar a Deus em 
nenhum momento. Agora vamos ver a postura de Raquel. Assim diz a 
Palavra do nosso Deus: “Vendo, pois Raquel que não dava filhos 
a Jacó teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó; dá-me 
filhos, ou se não morro”. Gn 30.1 

“E ela disse: Eis que aqui minha serva Bilha: entra a ela, para 
que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba 
filhos por ela. Assim lhe deu a Bilha sua serva por mulher; e 



Jacó entrou a ela. E concebeu Bilha, e deu a Jacó um filho”. Gn 
30.3-5 

Agora repare a postura de Raquel: “Então disse Raquel: Julgou-
me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho; por 
isso chamou a seu nome Dã. E Bilha, serva de Raquel, 
concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse 
Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, 
também venci; e chamou o seu nome Naftali”. Gn 30.6-8. 

A questão não era a glória de Deus e sim um orgulho ferido, disputa. 
Não consigo encontrar sabedoria em Raquel.  Quantas mulheres têm 
tomado atitudes sem a direção de Deus. Agem por impulso, não 
conseguem segurar o momento. Leia atentamente toda a história 
desta mulher. Ela comete um erro atrás do outro. Quantos homens 
escolhem uma mulher para casar sem analisar de forma correta com 
quem estão se aliançando e depois ficam sem saber o que fazer. 

Os conflitos conjugais é  quase sempre um sintoma de algo mais 
profundo. Tal como egoísmo falta de amor, falta de perdão, ira, 
amargura, problemas de comunicação, ansiedade, sentimentos de 
inferioridade, dentre outros.  

Nancy Gonçalves Dusilek diz o seguinte: “Conhecer as instruções 
não basta. É preciso o compromisso de sermos mulheres 
segundo o coração de Deus e de fazermos diferença na 
sociedade em que vivemos”. 

Bons relacionamentos entre esposo e esposa, pais e filhos, e, 
finalmente, entre nós e os outros começam com Jesus, pois Ele 
promete e dá, a todos que o segue, uma paz interior que é 
sobrenaturalmente produzida e esta paz nos acalma e nos mantém 
ancorados e amparados em tempos de conflito. Jesus veio  para 
trazer reconciliação: reconciliar o relacionamento entre o Deus de 
amor e nós, nós e nós mesmos, nós e nosso próximo; reconciliar a 
comunicação e o acesso direto ao Pai através da maravilhosa graça.  

Esta paz, este amor e esta reconciliação agem como uma ponte 
sólida e segura que podemos utilizar para atravessar as águas 
turbulentas dos nossos muitos conflitos. Nos oferece a certeza de, 
mesmo havendo conflito, nós temos um caminho novo e seguro que 
nos guiará para resolução através da paz. Para que assim completos, 
ajustados, integrados, possamos desenvolver toda potencialidade 
celestial que originalmente foi imputada em nós por Deus e nos 
tornarmos pessoas felizes com relacionamentos saudáveis e 
edificantes. Termino com a seguinte frase: 



“A vitória da fé não é vencer sempre, mas é não abandonar 
nunca”. Pr. Neil Barreto – Ig. Batista Betânia – RJ 

Shalom! 

Regina Lopes 


