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DOIS IRMÃOS, DOIS CAMINHOS

O VALOR DA PRIMOGENITURA
A palavra primogênito se origina
do hebraico bekôr, que significa
chegar cedo, esta palavra era
usada para pessoas e animais.
A primogenitura era
importantíssima para cultura
do povo de Israel, e por ser uma
cultura poligâmica, onde um
homem poderia ter várias esposas,
havia o primogênito do homem e o
primogênito da esposa.
O primogênito do homem, era
o filho mais velho entre todos os
irmãos de todas as esposas. Já o primogênito
da mulher era o filho mais velho que ela tinha.
O primogênito do homem, era o filho mais
favorecido, pois quando o pai morresse, o filho
mais velho assumiria toda a responsabilidade
da casa e do afazeres de seu pai, além de
receber porção dobrada da herança de seu pai
comparado a seus irmãos.
O filho só perderia a condição de
primogênito diante de uma má conduta que
envergonhasse o nome da família e sua cultura,
sendo obrigado a passar sua primogenitura
para o segundo filho mais velho.
Eram excluídos da primogenitura, filhos de
mães que fossem concubinas ou criadas de
seu senhor.
A morte precoce de um filho primogênito,
trazia a família enlutada o sentimento
a impressão que foram amaldiçoados.
Lembrando que o filho mais velho era aquele
que continuaria e ajudaria a perpetuar o

nome, a cultura e o patrimônio de seu pai.
Talvez, agora, entendamos porque foi tão
sério a entrega da primogenitura de Esaú a
Jacó, na verdade ele estava entregando não só
um direito que pertencia ao filho mais velho,
mas estava abrindo mão de honrar o nome
de seu pai, de continuar seus projetos, de
prosseguir com a responsabilidade de manter
a cultura e se tornar o responsável pela família
que Deus confiara a seu pai.
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