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“E chamou Jacó o nome daquele lu-
gar Peniel, porque dizia: Tenho visto 
a Deus face a face, e a minha alma foi 
salva”,Gn32.30.

A Bíblia conta, no livro de Gênesis, a 
história de Jacó. O seu nome significa
“usurpador, enganador, suplantador” e, 
de fato, em alguns momentos, ele agiu 
como se aceitasse o estigma que carre-
gava, agindo com engano para viver os 
planosdeDeusparasuavida.Sim,tudoo
que Jacó fez de errado foi em busca de vi-
ver a promessa feita por Deus à sua mãe: 
omaiorserviriaaomenor.Umdoserros
mais graves que esse homem cometeu 
foi tentar fazer com que as promessas do 
Senhor se cumprissemem sua vida por
meioshumanos,imperfeitos,falhosefi-
nitos.OSenhornuncaprecisoudenossa
ajudaparacumpriraSuaPalavra!Vemos
o engano de Jacó no episódio da benção 
usurpada de seu irmão, depois na forma 
comoelefugiudeEsaú.Atramadavida
de Jacó estava completamente cheia de 
tristeza, porque ele tentou adquirir as 
bençãosdamaneiraerrada.
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A vida de Jacó foi assim até que ele 
passou pelo vau de Jaboque, quando ele 
ficousó.OvaudeJaboqueélugardefi-
carsozinhocomoAnjodoSenhor,onde
todas as máscaras caem, e o homem é 
transformado!APalavradeDeusafirma
que,naqueleencontro,oVarãopergunta
a Jacó qual era o seu nome, para que as-
simelepudessereceberabênção.Neste
momento, Jacó teve de dizer seu verda-
deiro nome, provavelmente lembrando 
de todo o episódio com seu pai, quando 
sepassouporEsaúparaserabençoado.
É preciso romper com os dramas do pas-
sado, é preciso romper com as mentiras, 
é preciso tirar a máscara e enfrentar a re-
alidade para ser transformado! Perceba
o quanto é importante ter um encontro 
sincero com Deus, pois é nesse momento 
quenossavidaémudadaetransformada!
OencontrocomDeustrazalgunsre-

sultados na vida do homem, veja:

1 -  NOVA VIDA, NOVA IDENTIDADE

Quando a pessoa tem uma experi-
ência com Deus, sua vida é completa-

Os gêmeos Esaú e 
Jacó
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mente transformada, ou seja, a atitude 
pecaminosa e a devassidão acabaram, 
pois a partir da experiência com Deus, o 
EspíritoSantoaajudaráaviveremsan-
tidade.Recebemosumanovaidentida-
de:SERÁISRAEL.

2 - RELACIONAMENTO COM O PAI

OencontrocomoSenhorJesusgera
em nós a possibilidade de acessar o Pai 
pormeio do EspíritoSanto.O relacio-
namento que havia sido desfeito pelo 
pecado é restituído nesse encontro 

maravilhoso. Assim como Jacó sentiu
refrigério e salvação, todo homem que 
se encontra verdadeiramente com Deus 
gozadaalegriadetersidosalvo.
QuevocêseencontrecomoSenhor

todas as vezes em que se sentir sem 
rumo,semdestino!Deustemumnovo
nomepara você!Mas, para isso, é ne-
cessário entregar a Ele todas as mazelas 
dasuaalma.Confessarasculpas,para
viver livre do passado, dos pecados e 
doserrosquesugamassuasforças.


