O PODER DE UM ENCONTRO
TEXTO: Gênesis 32:22-32
22 Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e
seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque.
23 Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía.
24 E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o
amanhecer.
25 Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de
Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam.
26 Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta". Mas Jacó lhe respondeu:
"Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes".
27 O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome? " "Jacó", respondeu ele.
28 Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você
lutou com Deus e com homens e venceu".
29 Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome". Mas ele respondeu: "Por que
pergunta o meu nome? " E o abençoou ali.
30 Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face e, todavia, minha
vida foi poupada".
31 Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa.
32 Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação
do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido.
INTRODUÇÃO:
• Quem não gosta de uma boa companhia?
• Atualmente você tem desfrutado de encontros que te edificam e inspiram?
• Veja bem! Um encontro pode mudar um destino, isso considerando o risco de que
essa mudança pode ser ruim, e tem realmente muitas pessoas que gostariam de ter
mudado uma decisão, não ter ido, estado ou participado de algo que gerou um
impacto devastador em sua vida.
• Mas eu quero lhe dizer uma coisa:
Você está no melhor lugar do Valentina que você poderia estar!
Com as melhores pessoas que você poderia estar!
No melhor momento que você poderia estar!
NESTA NOITE O SENHOR JESUS, MARCOU UM ENCONTRO COM VOCÊ!
“Os encontros face a face com Deus parecem com frequência muito diferentes uns dos
outros. Tais experiências apresentam uma coisa em comum: é praticamente impossível
que quem passa por elas viva da mesma forma que antes.” (Bill Johnson)
Essa noite, vamos rever um dos encontros transformadores registrados na Bíblia, o
encontro de Jacó com Deus no vau de Jaboque.
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Contexto da história de Jacó:
O significado do seu nome “o enganador”. Um reflexo da sua primeira cena nesta vida,
nascer agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo, deu a ele um nome que carregasse
o estigma de ser alguém destinado a viver uma vida de ilegalidades.
No mundo antigo, era comum acreditar que pelo nome poderíamos conhecer o ser de
alguém, que o nome era parte integral do indivíduo, de seu caráter e até mesmo de seu
destino.
Com essa marca, sua vida foi dirigida por esse significado, segue um breve resumo:
✓
Enganou seu irmão, negociou a compra dos direitos de primogenitura por um
prato de lentilhas;
✓
Enganou seu pai, e para isso contou com a ajuda da mãe, seu pai já idoso é
enganado e com isso libera sobre ele a benção que era do primogênito, por causa disso
fugiu.
✓
Fora da casa dos pais, vai viver com seu tio Labão, e é enganado por ele. Pois
todo esperto sempre acha alguém mais esperto que ele. Trabalha o dobro do tempo
para o tio, pois o tio lhe dá a filha mais velha, Lia, em vez de Raquel, a amada de Jacó.
✓
Foi quando decide voltar para casa de seus pais, e nesse retorno precisa
reencontrar com seu passado, pai e irmão.
✓
No caminho desse encontro com sua família, e podendo receber o peso da
consequência de seu pecado, Jacó vive a maior experiência de sua vida, ele tem um
encontro que muda sua vida no vale de Jaboque.
A história nos mostra que Jacó não saiu com uma agenda que contemplava esse
encontro, mas ele precisava desse encontro, só assim ele teria uma chance de fazer
algo diferente, por isso aproveitou a oportunidade.
"Quando o normal encontra o extraordinário, tudo muda.
Tudo precisa mudar!" Bill Johnson
Aquele foi o dia que Deus decidiu ter um encontro para abençoar Jacó e lhe dar um
destino, e com você foi marcado para hoje, nesta casa.
“A igreja é uma incubadora de destinos.”
Michael Brodeur
VOCÊ PRECISA DE UMA MUDANÇA EM SUA VIDA? ENTÃO...
1. RECONHEÇA SEUS MEDOS E INSEGURANÇAS. vv.13,20b
• “Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o
seu irmão Esaú [...] Porque pensava: ‘Eu o apaziguarei com esses presentes que
estou enviando antes de mim; mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba’.”
• Lembre-se: Seu passado é pedra, seu futuro é barro, e pode ser moldado.
• Jacó está com medo do reencontro e sua insegurança faz com que ele decida usar
seus recursos para acalmar seu irmão. Jacó, como todos os homens, tentam resolver
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sua vida com suas próprias estratégias e recursos, sublimando muitas vezes a raiz
dessas questões, e o resultado será sempre insuficiente. Ninguém consegue sem
Deus!
• “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (João
15:5).
• Ligados a Jesus, a videira verdadeira, não nos alimentamos de nós mesmos, mas
da seiva que vem dEle, isso nos permite acessar nossas memórias e receber dele a
cura.
• OLHE SEUS MEDOS, NÃO PARA SER PARALIZADO POR ELES, MAS PARA SER
CURADO.
2. DECIDA CAMINHAR PARA UMA VIDA BEM RESOLVIDA. v.22
• “Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e
seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque.”
• Jacó decide direcionar comitivas com presentes para Esaú, o intuito é manter uma
distância que proporcione uma aparente segurança, para ele e sua família. Ele
estava sendo consumido pelo medo do reencontro com Esaú. Porém, o texto diz que
ele levanta antes do dia clarear e retoma sua caminhada, por que não esperou mais?
Certamente, porque não conseguiu dormir naquela noite, tamanho era o seu
desconforto, e ele decide caminhar em direção a uma vida bem resolvida.
• “A fuga é a pior forma de resolver um problema, pois só te afasta da solução.
• Há momentos que nossas memórias estão nos pressionando, ficamos
desconfortáveis em qualquer local e nada é apreciado com calma. Se estiver vivendo
um momento assim, hoje você precisa reagir, e você está no local certo para isso.
• A igreja não é o ponto de chagada, mas de partida!
• Quero te dar uma grande notícia: A Igreja da Cidade não é um lugar para você
aprender mais sobre seu passado, é um lugar para você conhecer o seu futuro.
• “‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos
de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um
futuro’.” (Jeremias 29:11).
• Não fique preso as suas memórias, hoje, Deus quer encher sua mente com os
pensamentos mais elevados.
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3. BUSQUE SUA IDENTIDADE PARA CUMPRIR SEU DESTINO. v.26
• “Então o homem disse: ‘Deixe-me ir, pois o dia já desponta’.
• Mas Jacó lhe respondeu: ‘Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes’."
• Qual a benção que Jacó procurava?
✓
Ele já possuía a benção dada pelo seu pai;
✓
Já possuía a confirmação de que Deus faria dele uma grande nação;
✓
Já possuía testemunhos de encontros com os anjos do Senhor;
✓
Já possuía muitos bens;
✓
Já possuía 12 filhos.
• O que mais Jacó quer de Deus? O que Jacó buscava era a mudança.
• Ele não suporta mais uma vida fora do Propósito de Deus, ele não quer mais viver
fugindo e nem ser reconhecido como um usurpador. Ele quer uma nova identidade,
só que não sabia expressar o que precisava, mas Deus o conhecia e foi direto ao
ponto.
• “O homem lhe perguntou: ‘Qual é o seu nome?’ ‘Jacó’, respondeu ele.” v.27
• E então a Palavra de Deus o empodera para uma nova história:
• “Então disse o homem: ‘Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel,
• porque você lutou com Deus e com homens e venceu’." v.28
• Agora ele tem um novo nome, nunca mais seria chamado de enganador, mas sim,
de “Príncipe de Deus”. UAU!
• “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram;
eis que surgiram coisas novas!” (2ª Coríntios 5:17).
CONCLUSÃO:
• Israel precisou romper com a passividade, desde que recebera o nome de Jacó,
deixou-se ser dirigido por esta marca, isso fica claro quando ele recebe de sua mãe
o conselho para enganar o pai e concorda, mas chega o momento em que ele decide
romper com esse legado.
• UM DESEJO NÃO MUDA NADA, MAS UMA DECISÃO PODE MUDAR TUDO.
• Ele não queria uma vida razoável, precisava de algo pleno.
• “Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.” (João 10:10).
• Você está pronto para deixar Deus mudar a sua vida?
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