
 

Informar as Atividades Semanais Durante a Quarentena – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Pocket 
Treinamento e Desenvolvimento de Líderes de Células | CULTOS AO VIVO (On-Line) SEXTAS: Culto 
de Libertação às 20h | SÁBADOS: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 31/05/2020 
 

DEUS NÃO DESISTIU DE VOCÊ 
# Gênesis 32.22-31 # 

 

INTRODUÇÃO: 
Depois de viver suas fugas, medos, crises e perdas na casa de Labão, Jacó ouve a 

voz de Deus chamando-o para voltar para casa, voltar para as promessas que Ele havia 
feito a Abraão e a Isaque (Gênesis 31.3). 
• Jacó havia saído de sua casa, fugindo de Esaú, agora ele sai fugindo de Labão (Gênesis 

31.17-21). A volta de Jacó, após ouvir a voz de Deus, o envolveu em grandes lutas no seu 
interior (medo de se encontrar com Esaú seu irmão, de quem fugiu 20 anos antes). 

• Deus tem propósitos que precisam se cumprir, mas antes que eles se realizem, Ele 
precisa tratar o nosso coração e restaurar nossa identidade. 

 

I. MESMO EM MEIO A LUTAS E PERDAS DEUS ESTÁ AGINDO EM NOSSO FAVOR (Gênesis 31.42) 
1. Durante vinte anos Labão explorou Jacó. Mas Deus o protegeu e o fez prosperar 

(Gênesis 31.43). 
2. Usufruir das bênçãos de Deus exige posicionamento e obediência (Gênesis 31.3). 

• As provações podem fazer parte de uma jornada de fé. Não serão as lutas e 
provações que nos farão sofrer e perder as promessas, mas a desobediência ou a 
postergação da Palavra do Senhor. 

3. As lutas e circunstâncias difíceis podem ser o remédio de Deus para curar o nosso 
coração. 
• Jacó já havia se acostumado a dar um jeitinho nos seus problemas. Mas Deus o 

ensinou a depender Dele. 
• Deus não desiste dos Seus escolhidos: Jonas (Jonas 3.1-3); Pedro (João 21.15-19); o 

filho pródigo (Lucas 15.24) 
• Precisamos ter o cuidado de não postergar o chamado de Deus. 

§ Você já passou por alguma grande dificuldade? 
§ Você já percebeu Deus tratando seu coração por meio das dificuldades? 

Como foi? 
 

II. DEUS CONHECE TODA A NOSSA HISTÓRIA (Gênesis 32.1-7) 
1. Deus conhecia o coração enganoso de Jacó.  

• Jacó gostava de controlar as pessoas (Gênesis 32.3). Estava acostumado a fazer 
articulações (Gênesis 32.4). Olhava para pessoas como se fossem mercadorias 
(Gênesis 32.5). 

2. Deus surpreendeu a Jacó (Gênesis 32.6). 



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção” 
5min | Oração Final. 
 
 
 

• Esaú também era rico e poderoso. Não seria possível manipular ou comprar sua 
amizade. 

3. Deus ouve a oração de um coração que reconhece que precisa de ajuda e socorro 
(Gênesis 32.9-12). 
• O tempo não foi suficientemente capaz de aliviar a dor no coração de Jacó. 
• Deus conhece o fardo que carregamos: medo (Jacó temia que Esaú o matasse); 

culpa (sentimento do mal que havia feito ao seu irmão); fuga (fugir pode parecer 
a melhor escolha, mas depois de 20 anos o passado ainda gritava na alma de Jacó). 

§ Como nos assemelhamos a Jacó? 
§ O que você aprende com essa experiência vivida por ele? 

 

III. O AMOR DE DEUS JAMAIS DESISTE DA NOSSA VIDA  
• Deus não desiste de você mesmo diante de toda a sua resistência ou indiferença (Gênesis 

32.22-25). 
• Jacó era durão, ele lutou com Deus, não queria ceder. Até que chegou o dia e a hora de 

se render ao ‘toque’ de Deus (Gênesis 32.25). 
• Deus tem lutado com muitas pessoas no propósito de libertar e transformar suas vidas, 

usando intercessores e testemunhas fiéis em seus caminhos. 
1. Deus precisou ferir Jacó para quebrantá-lo e não o perder para sempre. O amor de 

Deus empregará todos os meios disponíveis para salvar você, se preciso for, Ele tocará 
o seu corpo, seus bens e até em sua família. Ele vai quebrar toda a resistência por 
amor a você. 

2. Podemos entender os propósitos de Deus quando somos ‘feridos por Ele’ (Ele quer 
restaurar o caráter do homem; quer despertar sua consciência para que o pecado não 
o aprisione mais; quer tratar não somente o coração, mas toda a sua história). 

§ O que vem a ser resistência e/ou indiferença ao amor de Deus? 
§ Você crê que Deus pode te repreender por amor? Como lidar com a 

oposição de Deus? 
§ Como você entende o amor de Deus ao ler João 3.16? 

 
CONCLUSÃO: 

DEUS NÃO DESISTE DE VOCÊ! 
1. Ele chamou Jacó para um encontro; 
2. Ele restaurou a história da vida de Jacó; 
3. Ele sepultou o passado de Jacó em Jaboque (lugar de se esvaziar; confessar sem 

reservas; render-se incondicionalmente). 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


