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O Drama de Raquel 
 

Gênesis 30:1-24  

 
Introdução: Jacó e Raquel protagonizaram uma linda história de amor contada na Bíblia. Na 
primeira vez que Jacó viu Raquel, depois de dar água a todo o rebanho que ela pastoreava, ele 
ergueu a voz e chorou. O seu amor por ela fez com que trabalhasse quatorze anos para o pai 
dela, a título de pagamento pelo dote da sua futura esposa (Gn 29).  

 
Sem dúvida, Raquel foi o grande amor da vida de Jacó. Todavia, depois de casados, o ventre 
de Raquel mostrou-se infrutífero. Sem poder gerar filhos, ela entrou numa crise profunda e 
certo dia, não suportando mais a sua esterilidade, desabafou diante de Jacó implorando que 
lhe desse filhos, senão morreria. Diante da sua incapacidade, Jacó irou-se contra Raquel 
alegando que não era Deus para fazer com que o seu ventre frutificasse, agravando ainda 
mais a crise que se instalara dentro da sua casa. 

 
Esse drama, relatado em poucas linhas na Bíblia, possibilita muitas aplicações na nossa 
própria vida. Ainda que o pano de fundo possa mudar (o de Raquel era a sua esterilidade), a 
essência permanece a mesma. Quantas vezes, nos enfrentamentos que a vida patrocina, 
vemos a nossa mente se encher de questionamentos, à semelhança do que aconteceu com 
Raquel. 

 
Bem, considerando o que mencionamos acima, vejamos o que podemos aprender com o 
drama de Raquel: 

 
1. Amor e resultado – a Bíblia dá mostras claríssimas do amor de Jacó por Raquel. Acredito 

piamente que ela não tinha dúvida quanto ao amor do seu marido. Porém, a questão deixou 
de ser a certeza do amor de Jacó por ela. Quando ele se irrita com a sua insistência em querer 
ser mãe, a sua irritação reside no fato de que estava claro que o seu amor já não era o 
bastante para ela. Raquel queria ter filhos, ela queria o resultado daquele amor. 
 
Muitas vezes nos encontramos na mesma situação diante de Deus. Já não há dúvida quanto 
ao amor divino por nós, temos a certeza de que Ele nos ama, mas queremos o resultado na 
nossa vida. Quantas vezes, mesmo sem declarar, pensamos com “os nossos botões”: “Deus 
me ama, mas eu não tenho isso. Sim, eu sei que Ele me ama, mas está me faltando aquilo”!  
 

2. Projeto próprio – outro aspecto do drama de Raquel é que diante da sua incapacidade de 
gerar filhos e da resposta de seu marido, ela desenvolve um plano a fim de suprir a sua 
necessidade emocional de ser mãe. Raquel entrega a sua serva ao marido para que ela 
gerasse filhos para Raquel. Então, Jacó coabita com Bila, a serva de Raquel. Ela concebe e dá à 
luz a Dã. Raquel comemora o feito, toma a criança e diz: “Deus me julgou e também me ouviu 
a voz e me deu um filho”. Entretanto, ela sabia que aquele projeto era seu e não de Deus. 
 
Essa história se repete com muita facilidade, quando, no silêncio de Deus, na falta de uma 
resposta, saímos a “alugar ventres” e traçamos projetos próprios e depois comemoramos o 
resultado da “barriga de aluguel”. Todavia, a bênção que nós mesmos fabricamos não nos 
satisfaz, e permanece na nossa alma a sensação de que ainda está nos faltando algo. 
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3. Pergunta sem resposta – outro ponto relevante desse drama está no fato de Raquel 
saber que Deus era poderoso para lhe abrir a madre e conceder-lhe filhos. O seu marido Jacó 
era fruto de uma resposta de Deus. Rebeca, a sogra de Raquel, também era estéril, e quando 
Isaque, seu sogro, orou por sua esposa, Deus fez Rebeca fecunda dando-lhe a alegria de gerar 
os gêmeos Esaú e Jacó.  
 
Assim sendo, Raquel se perguntava: “Se Deus é poderoso pra fazer, se Ele fez na vida da 
minha sogra, por que Ele não faz na minha vida?” Quantas vezes somos consumidos por estas 
questões. Não estamos duvidando do amor de Deus, muito menos da sua capacidade. A única 
coisa que queremos saber é o porquê do silêncio, por que Ele não nos responde. 

 
4. Deus não nos deixa sem resposta – em último lugar, vemos nos desfecho desse 

drama que Deus não nos deixa sem resposta, ainda que durante um tempo até mesmo 
possamos achar que nos deixou. A Bíblia diz que quando menos se esperava, Raquel gerou um 
filho. Deus lhe fez fecunda, e ao dar a luz chamou o seu filho de José, dizendo: “Dá-me ainda 
outro filho, Senhor”. E Deus lhe atendeu dando-lhe outro filho, Benjamim.  

 
Quando Raquel concebeu, ela disse que Deus havia lhe retirado o vexame. A essência do seu 
drama era a sua esterilidade. Talvez não seja essa a essência do seu drama, mas Deus é 
poderoso para lhe conceder aquilo que hoje representa a sua vergonha. Certamente, o 
Senhor removerá o vexame da sua vida e a sua boca se encherá de riso e a sua língua de 
júbilo! 

 
 

 


