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AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ 

 
“Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de 

promessas, fecharam a boca de leões” 
Hebreus 11:33 

 
JACÓ- A CONQUISTA PELA PERSEVERANÇA 

 
MÚSICA:  Não Tenhas Sobre Ti    -    https://youtu.be/v0vbOLiKGTI 
 
SENTIR (quebra-gelo)    
Antes de conhecer e ter uma experiência de transformação na sua vida através de Jesus Cristo, você 
tinha por hábito mentir? E agora sendo quem você é em Cristo isso mudou em você? Quem é Bíblia 
diz ser o pai da mentira; você sabe qual é o livro e o versículo que fala sobre quem é o pai da mentira? 
Compartilhem de dois em dois. Depois juntos louvem ao Senhor por não viverem mais na mentira. 
 
APRENDER (de um para todos) 

Romanos 15:5 
“O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito de unidade, segundo  

Cristo Jesus” 
TIAGO 1:2-4 

Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança 
deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa 

alguma 
 

A JORNADA QUE CONSTRÓI ALGUÉM EXTRAORDINÁRIO: 
 

• Ser ACEITO pelos pais: Gn 25:28 
• Confiar nos PROJETOS do Céu: Gn 25:23 
• Desejar a BENÇÃO de Deus: Gn 25:34 
• Decidir com SABEDORIA: Gn 27.6-8 
• Não negligenciar a VERDADE: Gn 27:8,9 
• PRIORIZAR as manifestações espirituais: Gn 28:10-21 
• Ser TRANFORMADO: Gn 29:15-30 
• Ter FOME e SEDE por Deus: Gn 32:22-32 
• Experimentar o poder do PERDÃO: Gn 33:10 
• Confiar que toda DOR tem um fim: Gn 46:28-30 
• Usar PALAVRAS que transformam: Gn 49.1 

 
REFLETIR (de todos para Deus) 
 
PARA VOCÊ CONQUISTAR PELA PERSEVERANÇA COMO JACÓ CONQUISTOU, VOCÊ PRECISA: 
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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 
 
 

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 
 

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 
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APLICAR (de todos para os de fora) 
 
Porém, o que é mais importante para conquistar em 2019? 
 
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 

 
 
“Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome". Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome? " E 

o abençoou ali. Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face e, todavia, minha vida 
foi poupada". 

                  Gênesis 32:29,30 
 

“...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 Bíblia a Mensagem 
 
 
 
 
                                                      

LÍDER DA CÉLULA PEÇA PARA ALGUÉM DA CÉLULA COM PAIXÃO E ENTUSIAMO 
COMPARTILHAR A AGENDA 

 

Agenda da Célula 
 

          DATA                                             EVENTO 

 
17/24/31/JULHO  

Quarta 
20h00 

 

NÃO HAVERÁ IDE 
 

02 à 04 
AGOSTO 

 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 
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01 à 03 
NOVEMBRO 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 

 


