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Atos 7.15-16 ― "Jacó desceu ao Egito, e morreu, ele e nossos pais; e foram transferidos
para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro
aos filhos de Hamor, de Siquém."
Quando comparamos este texto com os textos relevantes em Gênesis parece estarmos
diante de algumas discrepâncias. Quem comprou o que, de quem, e aonde? Gênesis
33.19 nos informa que Jacó comprou uma área de Hamor, em Siquém. Por outro lado,
Gênesis 23.16-20 explica que Abraão comprou uma área de Efrom, em Hebrom. A cova
de Macpela foi a sepultura de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Jacó e Lia, pois Jacó fez
questão de ser sepultado ali, e foi (Gênesis 49.29-30; 50.13). Voltando a Atos 7, foi
"nossos pais" que foram levados a Siquém, não Jacó.
Mas quando foi que Abraão comprou qualquer coisa em Siquém? A resposta deve estar
em Gênesis 12.6-7. Abraão parou em Siquém e levantou um altar. Construir num terreno
que pertencia a outro, e esse outro vendo tudo, não iria dar certo. Podemos deduzir, sem
muito medo de errar, que Abraão comprou um terreno "aos filhos de Hamor, de Siquém".
O Hamor no tempo de Jacó seria descendente do Hamor no tempo de Abraão,
tranqüilamente. Gênesis 14.14 diz que Abraão "armou os seus criados, nascidos em sua
casa, trezentos e dezoito". Ora, Abraão tinha muita gente com ele, e alguém deve ter
morrido enquanto ele estava parado em Siquém. Daí ele teve de comprar uma área para
cemitério. Certamente esta informação estava disponível a Estevão em documento extra
bíblico.
Voltando a Gênesis 33.19, é possível que Jacó tenha comprado uma área maior em torno
da área comprada por Abraão. Mas porque os filhos de Jacó foram todos sepultados em
Siquém? A resposta está em Gênesis 34.27-29. É que os filhos de Jacó mataram todos os
homens de Siquém, saquearam tudo, mas ficaram com as crianças e as mulheres. E
fizeram o que com as mulheres? Certamente casaram com elas; foi ali que encontraram
mulher para tantos homens. Siquém sendo a fonte de sua riqueza e suas mulheres, seria
natural que fossem sepultados ali. Inclusive, Josué 24.32 diz explicitamente que os ossos
de José foram sepultados em Siquém.
Conclusão: não há discrepância. Tanto Abraão como Jacó compraram terreno em Siquém.
Foram os filhos de Jacó que foram ali sepultados, não Jacó.

