


“OS QUAIS PELA FÉ CONQUISTARAM 
REINOS, PRATICARAM A JUSTIÇA, 

ALCANÇARAM O CUMPRIMENTO DE 
PROMESSAS,  

FECHARAM A BOCA DE LEÕES” 
Hebreus 11:33 



	A FÉ OFENDE TUDO O QUE É 
PARALISIA! 
Bill Johnson	

LEMBRE-SE QUE TODAS AS PESSOAS 
QUE VOCÊ CONHECE TEMEM ALGUMA 

COISA, AMAM ALGUMA COISA E 
PERDERAM ALGUMA COISA. 

H. Jackson Brown Jr. 



“O DEUS QUE CONCEDE 

PERSEVERANÇA E ÂNIMO DÊ-LHES UM 

ESPÍRITO DE UNIDADE,SEGUNDO 

CRISTO JESUS” 

ROMANOS 15:5 



    A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINÁRIO: 

      a. Ser ACEITO pelos pais:  
     “Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas 
caças;     Rebeca preferia Jacó”Gn 25:28 

       b. Confiar nos PROJETOS do Céu: 
     “Disse-lhe o Senhor: "Duas nações estão em seu ventre, já 
      desde as suas entranhas dois povos se separarão; um deles 
      será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais 
                         novo” Gn 25:23 



	A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

 c. Desejar a BENÇÃO de Deus:  

 “Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de     
     lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. 
    Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais 

     velho” 
Gn25:34 



			A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

    d. Decidir com SABEDORIA:  

“Rebeca disse a seu filho Jacó: "Ouvi seu pai dizer a seu irmão 
Esaú:‘Traga-me alguma caça e prepare-me   

    aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na 
presença do Senhor antes de morrer’.Agora, meu filho, ouça bem 

e faça o que lhe ordeno...” 
Gn 27.6-8  



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM 
EXTRAORDINARIO: 

e. Não negligenciar a VERDADE:  

“Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe 
ordeno: Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos 

escolhidos, para que eu prepare uma comida 
saborosa para seu pai,  

como ele aprecia”  
Gn 27:8-9 



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

f. PRIORIZAR as manifestações espirituais: 

“Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a 
determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol 

já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, 
usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um 

sonho no qual viu uma escada apoiada na terra;  seu 
topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam 

e desciam por ela.  
GN 28:10	



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

g. Ser TRANSFORMADO: 

Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: 
"Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha 
mais nova". Labão respondeu: "Será melhor dá-la a 

você do que a algum outro homem. Fique aqui 
comigo". 



 Então Jacó trabalhou sete anos por 
Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, 

pelo tanto que a amava. Então disse 
Jacó a Labão: "Entregue-me a minha 

mulher. Cumpri o prazo previsto e quero 
deitar-me com ela".  



Quando chegou a manhã, lá estava Lia. 
Então Jacó disse a Labão: "Que foi que 

você me fez? Eu não trabalhei por 
Raquel?  

Por que você me enganou? "  



Labão respondeu: "Aqui não é costume 
entregar em casamento a filha mais nova 
antes da mais velha. Deixe passar esta 

semana de núpcias e lhe daremos 
também a mais nova, em troca de mais 
sete anos de trabalho". Jacó concordou.  



Passou aquela semana de núpcias com 
Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por 
mulher. Labão deu a Raquel sua serva 
Bila, para que ficasse a serviço dela. 

Jacó deitou-se também com Raquel, que 
era a sua preferida.  

E trabalhou para Labão outros sete anos” 
Gn 29:15-30 



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 
h. Ter FOME e SEDE por Deus:  

E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se 
pôs a lutar com ele até o amanhecer. 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.   
GN 32:23 



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

i.	Experimentar	o	poder	do	PERDÃO:		

“Mas Jacó insistiu: "Não! Se te agradaste de mim, 
aceita este presente de minha parte, porque ver a 
tua face é como contemplar a face de Deus; além 

disso,  tu me recebeste tão bem”  
Gn 33:10  



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

j.	Confiar	que	toda	DOR	tem	um	fim:		

“Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, 
para saber como ir a Gósen. Quando lá 

chegaram, José, de carruagem pronta, partiu 
para Gósen  

          para encontrar-se com seu pai Israel. 



Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, 
abraçado a ele, chorou longamente. 
Israel disse a José: "Agora já posso 

morrer, pois vi o seu rosto  
e sei que você ainda está vivo" 

Gn 46:28-30 



A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINARIO: 

 k. Usar PALAVRAS que transformam:  

“Então Jacó chamou seus filhos e disse: 
"Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o 

que lhes acontecerá  nos dias que virão” 
Gn 49:1 



PARA VOCÊ CONQUISTAR PELA 

PERSEVERANÇA COMO JACÓ 

CONQUISTOU, VOCÊ PRECISA: 



1.   ASSUMIR	SUA	CONFIGURAÇÃO		
DE VENCEDOR: 

“Depois saiu seu irmão, com a mão 
agarrada no calcanhar de Esaú; pelo 
que lhe deram o nome de Jacó. Tinha 

Isaque sessenta anos de idade 
quando Rebeca os deu à luz” 

Gênesis 25:26 



Através de nossos pensamentos, podemos 

ser nossos próprios neurocirurgiões enquanto 

fazemos escolhas que mudam os circuitos de 

nossos cérebros. Fomos projetados para 

fazer nossa própria cirurgia cerebral.  



2. BUSCAR A BENÇÃO DOS SEUS 
PAIS: 

“Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú 
com respeito ao futuro deles”  

Hebreus 11:20 



3. SUPERAR A ATMOSFERA DE 
AMEAÇAS:  

“Esaú guardou rancor contra Jacó por 
causa da bênção que seu pai lhe dera. E 
disse a si mesmo: "Os dias de luto pela 

morte de meu pai estão próximos;  
então matarei meu irmão Jacó". 

Gênesis 27:41 



4.	RESOLVER A PENDÊNCIAS NOS 
RELACIONAMENTOS: 

“Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-
se do seu irmão, curvou-se até o chão sete 

vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó 
e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou. 

 E eles choraram”  
Genesis 33:3-4 



5. APROPRIAR-SE DAS PROMESSAS 
SOBRE SUAS FINANÇAS:  

“Assim o homem (Jacó) ficou 
extremamente rico, tornando-se dono 

de grandes rebanhos e de servos e 
servas, camelos e jumentos” 

Gênesis 30:43 



6. INVESTIR NA SUA  
SAÚDE AFETIVA: 

“Jacó deitou-se também com Raquel, 
que era a sua preferida. E trabalhou para 

Labão outros sete anos” 
Gênesis 29:30 



“O casamento deve ser honrado por 
todos; o leito conjugal, conservado puro; 

pois Deus julgará os imorais e os 
adúlteros” 

Hebreus 13:4 



7.	AMADURECER NO PROCESSO DA 
DOR: 

“Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-
se de pano de saco e  

chorou muitos dias por seu filho” 
Gênesis 37:34 



“Mas, quando lhe relataram tudo o que 

José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, 

as carruagens que José enviara para 

buscá-lo, seu espírito reviveu” 

Gênesis 45:27 



SUA BUSCA INCANSÁVEL POR 
 NOVAS E MAIORES 

EXPERIÊNCIAS COM DEUS! 



“Ele (Jacó) lutou com o anjo e saiu vencedor; 

chorou e implorou o seu favor. Em Betel 

encontrou a Deus que ali conversou com ele. 

Sim, o próprio Senhor, o Deus dos Exércitos! 

Senhor é o nome pelo qual ficou famoso” 

Oséias 12:4-5 



“...Nunca tive a menor dúvida de que o 
Deus que iniciou esta grande obra em 
vocês irá preservá-los e conduzi-los  

a um final grandioso... “ 
Filipenses 1.6 A Mensagem 


