Jacó luta com Deus e transpõe o vau de Jaboque
22

Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas
e seus onze filhos e transpôs o vau de Jaboque. 23 Tomou-os e fê-los passar o
ribeiro; fez passar tudo o que lhe pertencia, 24 ficando ele só; e lutava com ele um
homem, até ao romper do dia. 25 Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na
articulação da coxa; deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem.
26
Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir
se me não abençoares. 27 Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu:
Jacó. 28 Então, disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe
lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29 Tornou Jacó: Dize, rogo-te,
como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o
abençoou ali. 30 Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face,
e a minha vida foi salva. 31 Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel; e
manquejava de uma coxa.

O conceito de Bênção
Uma das coisa que procuro trabalhar é o conceito de bênção.
E procuro dissociar do conceito de bênção temporal e do conceito material.
Ser bênção não é um estado de ter mas, sim de ser.
Você pode ter um grande patrimônio...
Você pode ter grandes recursos...
... E mesmo assim não ser abençoado.
Na nossa cultura o sinônimo de bênção está ligado a prosperidade material
unicamente.
E boa parte das pessoas, procuram a igreja evangélica em favor...
... da oração da cura,...
... da oração da libertação,...
... da oração da prosperidade.
Destas três (3), a oração da prosperidade, ou seja, a situação material é o
que mais impulsiona as pessoas a procurarem a igreja.
Com o tempo, as pessoas debandam e se afastam delas porque não se
formaram na verdade.
E a Bíblia diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".
Jesus curou dez (10) leprosos e somente um (um) voltou aos pés do Senhor.
E Ele disse: Onde estão os outros que curei?
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Nem sempre, quem é curado de uma moléstia,.. de uma enfermidade,...
significa que ela permanecerá na igreja.
Porque ela não conheceu o Senhor da cura,... apenas o benefício da cura.
Algumas pessoas que são libertas de algum vício,... de uma situação
opressão. também, a casa é limpa mas,... o texto Sagrado diz: "se ela não manterse,... o espírito voltará e trará outros sete (7) espíritos ainda piores.
E o estado da segunda casa será pior do que a primeira.
Agora,...a benção da prosperidade, é quando ela vem para a igreja,... ela é
membro da igreja,... ela se considera crente na igreja mas,... aonde tem uma
campanha em outra igreja,... ela está lá atrás.
Ela vai no monte,...
Ela vai no vale,...
Ela vai no profeta "A",...
Ela vei no profeta "B",...
Ela vai no profeta "C",...
Porque ela não entendeu o conceito ainda de Reino de Deus.
Ou você aprende que Deus abençoa você,... porque você o conhece...
Ou você sairá buscando vasos e profetas que orem por você e lhe digam o
que você quer ouvir.
Tais pessoas, são fracas na fé e caem facilmente em ciladas de ventos e
doutrinas.
O conceito de bênção ... é um conceito de experiência... real e verdadeira...
que faz você entender quem é Deus e qual o seu lugar.
Se você não entender isso,... você terá visões e revelações como fruto da sua
própria mente.
Porque Deus Se revelou outrora pelos profetas,... pela lei,... e hoje Ele se
revela a nós através de Seu Filho Jesus Cristo,...nosso Senhor e Salvador.
E Paulo, agora, vive isto em 1 Coríntios,...em 2 Coríntios, criticando a igreja
de Corinto,... porque é uma igreja mística.
Mística demais...
Todo o crente místico demais...acaba adoecendo.
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Paulo exorta aquela igreja é... porque falavam em línguas,... profetizavam,...
tinha revelações,... e muita gente corria em busca de dons.
Entendemos Paulo, porque as práticas que acontecia nos oráculos de Delfos,
... as adivinhações,... ela também tomou conta da igreja Evangélica.
E muita gente vislumbrou mais os efeitos místicos do que Deus.
Aí, Paulo, exorta a igreja de Corinto.
Ele chega no capítulo 13 ... e que muita gente não gosta,... só gosta quando
a Palavra diz: "O amor tudo espera, ...tudo suporta,... tudo crê,...o amor jamais
acaba"....mas, está não é a ênfase!
Paulo diz: " Ainda que eu falasse a língua dos anjos,... ainda que eu
profetizasse, ...ainda que eu tivesse visão, ...ainda que eu tivesse revelação, ...ainda
que eu tivesse feito tudo isso..."...proveito nenhum teria, se eu não tivesse o
amor - ACABOU (o amor ágape é o meio).
Paulo esta dizendo que eu preciso,...que você precisa ser "crente"... sem
visão,... sem revelação,... sem que Deus mande recado.
Deus não precisa de nada disto... porque eu e você temos uma Palavra de
Deus.
E Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se
arrependa de nenhuma das palavras que Ele diz sobre elas.
Dons tem um único propósito...edificação do Corpo de Cristo ...e não
edificação individual, ou seja, a busca pelo Bezerro de Ouro.
A passagem, que nos lemos, fala de um homem que queria ser abençoado,
...usando mecanismos próprios de sua natureza decaída, .... dando um jeitinho para
manipular a pessoa de Deus e ser abençoado.
Tem gente assim hoje...
A luta do patriarca Jacó, com o anjo de Senhor, ocorreu em um lugar de nome
"vau de Jaboque ou Monte de Jezeel".
E este texto, especificamente, está nos dizendo da luta dramática de Jacó
para morrer.
Fazer morrer a sua natureza terrena.
Na vida cristã a coisa mais difícil não é aceitar a Cristo...
A coisa mais difícil não é se batizar...
É morrer e nascer de novo.
A coisa mais difícil é permitir que o Evangelho mude a natureza terrena.
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E é por isso, que as igrejas estão cheias de pessoas interesseiras e falsas.
Gente, que é capaz de cantar cânticos,...
Gente, que é capaz de ir a frente no púlpito,...
Mas,... quando sai na porta da igreja,...muitas vezes,...não tem nada de Deus
e..volta a viver a natureza de Jacó.
Jacó significa usurpador.
Alguém que usurpa a identidade de Deus na sua própria vida.
É interessante que esta luta, com o anjo, levaria ao surgimento do povo de
Israel.
Porque, neste momento, o aparecimento do povo de Israel vai consolidar isto
que estamos vivendo aqui.
A presença e o surgimento do Messias.
E é por isso, que o texto mostra, que toda a vida, apesar de sua natureza
decaída...ele "escolheu".
Apesar de sua deficiência de caráter,...
Apesar de sua inclinação para ser trapaceiro,...
Ele "decidiu" confiar e contar com a bênção de Deus.´
Em resumo, tudo que acontece, de uma forma ou de outra, tem ligação com o
desejo de receber bênção.
E o que, nós queremos ter, é a bênção do Senhor.
Você quer isso!
Todo mundo quer ser abençoado,...
Todo mundo quer ter um casamento beom,...
Todo mundo quer resolver seus problemas financeiros,...
Todo mundo quer a sua casa,...
Todo mundo quer ter o seu carro,...
O homem quer isso!
Mas, a luta de Jacó, com o anjo do Senhor,...nós traz lições bastante
perceptivas,... numa questão sintomática de "caráter".
Olhe para mim e escute...
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Cristianismo, enquanto religião,... seja espírita,... seja católica, ...seja
evangélica é uma desgraça.
O cristianismo, quando estudado nas universidades, nos cursos de
sociologia,...antropologia,... percebe que sempre houve manipulações... de homens
que usaram do cristianismo, para trazer opressão social.
O cristianismo, enquanto religião, ..não muda ninguém,...
Enquanto igreja,... não muda ninguém,...
O cristianismo, enquanto estilo de vida,...significa que...eu quero incorporar,
na minha vida, a essência dos ensinamentos de Cristo,... para que eu seja um
cristão,... e ser cristão é ser um pequeno Cristo.
A palavra cristão... foi dada a mim...e a você,... como xingamento,...como
esculacho,... pejorativo,...
- Ele é um cristão!
- Ele é um pequeno Cristo!
- Ele é alguém que segue a Cristo!
No Jardim do Gtesemani, mesmo no escuro, não dava para confundi-los
apenas fisicamente mas,...havia uma identidade real.
Olhe para mim:
- Deixa eu dizer uma coisa para você....:
Quem é cristão tem uma identidade real!
E a sua identidade real não é esta ou qualquer outra igreja...
A identidade real é... aonde o cristão está,...
O que ele esteja fazendo,...
Ele tem um compromisso com sua identidade real,... Cristo na vida dele.
Este é o significado!
E isto que Jacó não entendia.
Esta luta, foi um ápice, das consequências das ações de Jacó.
Jacó esta lutando contra ele mesmo,...
Ele estava lutando contra o seu caráter,...
Ele esta lutando com as consequências das suas ações do passado.
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Ele estava há 20 anos fora da sua cidade natal,...
20 anos ...ele não via a sua parentela,...
Ele estava à 800 km da cidade de Berseba.
Mas, ele estava e tinha que enfrentar o seu passado,...
Por que, quem não sabe enfrentar o seu passado,... não tem condições de
viver bem no presente,... e seu futuro é uma desgraça.
Eu não posso ter medo do meu passado,... se ele não está resolvido,,,..
E Jacó tinha que resolver o seu passado,... tinha que resolver esta situação.
Nós vemos na história,...a mão de Deus agindo com misericórdia sobre a vida
de Jacó.
Jacó era um homem pecador mas, ...o Pai, nosso Deus, ...fez com Jacó, o
que Ele fez comigo e com você,...
Ele nos separou!
Ele queria transformar Jacó,...
Ele quer me transformar e transformar você,...e fazer de mim e de você uma
benção.
Mas,...Deus precisava tratar a vida de Jacó.
A Bíblia diz: Que não há nada encoberto que não seja revelado.
Alguns dizem:
- Tadinho de fulano!
- Tadinha de fulana!
Não tem nada disto!
Os presídios estão cheios,..se dizendo inocentes mas,...a maioria deles
conhece perfeitamente o artigo penal o qual esta enquadrado.
Deus ama a mim!
Deus ama a você!
Ele não desiste de ninguém!
Não existe criatura ou situação,... que Deus não possa tratar.
O cristianismo, é o melhor processo de restauração,...libertação,...cura
interior,... inclusão social que existe no mundo.
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Não existe nenhum sistema capaz de lhe dar a oportunidade de renascer,...no
processo da história da vida da sua família e da sociedade,...perfeito quanto o
cristianismo é...
Agora...precisa se converter...
Adesão a igreja não é conversão...
O fulano entrou para a igreja...
O fulano se batizou...
Quem disse que é sinônimo de conversão a pessoa descer às águas?
Transformação de vida não tem nada a ver com processo estrutural
eclesiástico da igreja.
Jacó quis por si só, alcançar a bênção de Deus.
Por si só!
Ele trapaceou,...roubando a bênção do seu irmão.
Trapaceando a bênção do seu irmão Esaú.
Mas, ele teve que pagar um preço muito alto!
Quando Esaú soube que Jacó lhe passou a perna,...ele jurou que ía matar a
Jacó.
Ele disse: Só vou dar desgosto ao meu pai mas, ...assim que meu pai
morrer,...eu vou matar a Jacó.
E Jacó foge de sua casa e vai refugiar-se na casa de seu tio Labão.
E o texto Sagrado diz que Jacó ficou 20 anos servindo e morando na casa de
parentes.
Lhe pergunto:
Você já morou na casa de parentes?
Jacó ficou isolado em terra estanha e pagou um alto preço.
O seu nome era enganador mas,... ele passou agora, a ser enganado por
Labão.
As mesmas ações, ...as mesmas ferramentas,...os mesmos mecanismos,... os
mesmos meios que ele usou para passar a perna no seu irmão Esaú...
Ele agora tem a mesma medida!
Labão começa a mudar o salário dele e passa a perna em Jacó,...durante 20
anos.
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Quem acha que é esperto,... acaba sendo vítima de outro mais esperto e
usurpador.
Seja desonesto e você atrai desonestos,...
Seja manipulador e você atrai quem lhe manipulará...
É sempre assim que acontece.
E Jacó tinha que lidar com isso.
Labão mudou seu salário 10 vezes,... e o texto Sagrado diz que havia
disputas e conflitos entre sua família.
Se o cristianismo não mudar o caráter,... poucas mudanças acontecerá dentro
de casa.
Alguém disse:
Faz 3 anos que frequento a igreja e nada mudou em casa.
- Reveja o seu caráter!
Depois de tanto tempo longe de casa, e Jacó não esperasse, herdar a terra
de Deus, que havia prometido a Abraão.
Ele passou anos sendo explorado por Labão.
...de forma que Deus teve misericórdia.
O primeiro sentimentos de bênção que devemos ter no coração é que a
misericórdia do Senhor precisa nos alcançar.
E misericórdia de Deus,... ela só acontece, quando nos rendemos diante dEle
e colocamos tudo o que somos e tudo o que temos.
Você entendeu?
Jacó passou a vida toda sob uma promessa.
Quando ele fugiu da tenda de seu pai,... Deus prometeu para ele, e ele,
levantou um altar, uma pedra, ungiu ela,...e colocou o nome de face a face - Peniel
mas, só depois de 20 anos.
É que ele entendeu que não conseguiu ser abençoado.
Ficou até rico, ... constituiu família,... teve filhos mas, se sentia uma pessoa
sem a bênção.
Deus teve misericórdia e deu um basta, e chama ele de volta a terra de
Canaã mas, mesmo depois de tanto tempo, Jacó tinha uma ferida aberta.
Seu irmão Esaú, sabe que ele esta desejoso de voltar para sua terra.
Página 8 de 11

E um coração ferido está disposto a guerrear todo o topo.
Jacó começa a ter medo pela sua vida e pela vida de sua família,...e ele fica a
só com Deus.
Primeiro ponto de misericórdia de Deus é que espiritualidade é individual e
nunca coletiva.
Sua esposa não pode lhe salvar...
Seu esposo não pode lhe salvar...
Seus filhos não podem lhes salvar...
O relacionamento com Deus, ele é intransferível.
Por mais que eu jejue,... por mais que eu busque a Deus,... é intransferível...
Eu não posso dar a minha espiritualidade a outro.
Cada um precisa ter a sua espiritualidade dentro de casa.
Se espiritualidade fosse coletiva,...Ló teria salvo a sua esposa,... que era
fraca e sem temor ao Senhor.
Agora, novamente, Jacó esta na eminência de mais um conflito com sua vida.
E o conflito é seu passado,... que ele tem que resolver.
Zaqueu, quando teve uma experiência com o Senhor,...ele quer colocar a sua
vida a limpo.
Zaqueu, repete a mesma experiência de Jacó.
Ninguém pode ser feliz debaixo de mentira,... debaixo do engano.
Zaqueu quando se arrepende, ele diz par Jesus:
- Senhor, se alguém eu roubei,... quatro vezes mais eu vou restituir.
Jesus diz:
- Hoje houve salvação nesta casa!
Porque salvação, implica em reparação.
Precisa se retratar!
Agora veja o que Jacó faz...
Na tentativa de proteger sua família, ...divide em duas e os coloca a andar
apressadamente...e a noite os faz atravessarem o vau de Jaboque.
Ele ficou porque sabia que precisava ficar face a face com Deus.
Ele precisa agora, abrir o seu coração e derramar a sua alma ao Senhor.
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Pergunto:
Você já passou por isso?
Por algo assim?
Jacó sabia que precisava mudar!
Mas, ele "ora" e lutava com um homem até o romper do dia.
O lhe bem o que o texto esta dizendo:
Na sua luta com o anjo do Senhor,...as palavras de Jacó é literalmente...
- Eu não te deixarei ir se não me abençoares.
O significado é de uma profundidade: - Eu quero que você mude toda a
história da minha vida.
Não se esconda atrás da fé...
Não se esconda atrás da igreja...
Não se esconda atrás da religião...
Dê tudo ou não dê nada!
Para Jacó, agora, era um ponto decisivo: - Mude a história da minha vida.
O anjo tocou a coxa de Jacó e saiu mancando pela presença do Senhor.
E o anjo disse: - Agora, o seu nome não será mais usurpador. O seu nome
será príncipe,...seu nome será Israel.
Deus mudou a minha e sua história...
E se ainda, não mudou a sua história,...é porque você ainda não foi para a
presença de Deus.
O que muda você...é o Deus que separa você para o face a face.
É quando você abre o seu coração: - Eu quero Deus!
Ninguém é transformado se não tiver uma experiência com Deus.
Você acha que libertação...acontece em um evento?
Que as pessoas são libertas?
Então você é ingênuo biblicamente!
Libertação..é um estilo de vida.
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Jacó estava dizendo: - Senhor, eu quero ser liberto...porque eu tenho
promessa do Senhor....porque eu tenho a Palavra do Senhor....porque eu sei que o
Senhor tem uma aliança com meu pai Abraão. E o Senhor prometeu dar esta terra.
Senhor, eu estou, 20 anos vivendo com o escravo,...quando eu posso ser filho.
Senhor, eu não te largarei enquanto não me abençoares.
Enquanto, não nos consertarmos,...mesmo culto após culto,...mesmo evento
após evento, nada vai acontecer.
O milagre de Deus acontece é na nossa alma,.. no nosso coração e no nosso
espírito.
Se eu, não entregar tudo como Jacó fez,...
Tentar ser abençoado pelo meus próprios meios,...
Tentar ser abençoado dando uma ajuda a Tí,...
Tem nos custado caro.
Deus dá graça e glória e bem nenhum sonega aos que andam em Sua
presença.
Josué 1:8 diz: Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia
e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito;
então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Deus já deu o manual (Sagradas Escrituras).
É só aplicar a sua vida.
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