
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Genesis 32:22-32 

Não te deixarei ir enquanto não me abençoares 

• Todos nós precisamos ter uma grande experiência com Deus. Isso é vital. 
• Sem ela, a vida é vazia. Fica sem sentido. 
• A maior experiência com Deus é a conversão. É o Novo Nascimento. É a entrada no Reino de Deus, 

pela fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Marca nossa salvação. Somos aceitos por Deus, 
por intermédio de Jesus. É quando entendemos que somos pecadores e perdoados dos nossos 
pecados. 

• Há, porém, outras experiências que podemos e devemos ter com Deus. Ser cheios do Espirito Santo 
é uma delas. 

• Há experiências de oração. Há experiências de livramento.  
• Há a experiência de ser cheio do Espirito. Experiência necessária e contínua. 
• “Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis 

com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espirito. Efésios 5:17-18. 
• Billy Graham pregou um sermão no qual perguntou: Você precisa ser cheio do Espirito? 
• Ter uma grande experiência com Deus é o que dá inicio a um grande avivamento. 
• Nosso País precisa de mudança. Nosso País precisa de um avivamento, e isso só será possível com 

uma grande experiência com Deus. 
• O grande avivalista Dr. Edwin Orr disse: “Estou convencido de que se poderia fazer mais trabalho 

para Deus em seis meses de avivamento, do que em sessenta anos de qualquer outro tipo de 
esforço”. 

•  "O mundo ainda está para ver", disse Dwight Lyman Moody, "o que Deus pode fazer através 
de um homem totalmente rendido a Ele”.  

• Há vários personagens na Bíblia que, embora tivessem suas falhas, manifestaram intensa fome de 
Deus e puderam ter uma grade experiência com Ele. 

• Um exemplo é Jacó. Jacó é figura destacada dentro da Bíblia, embora tenha cometido falhas, Deus 
fez dele um marco.  

• Teve uma grande experiência com Deus quando ia de Berseba para Harã. Gen. 28:10 e segs. 
• Deus se manifestou a ele de forma tremenda. 
• Estava prestes a reencontrar seu irmão, depois de cerca de 20 anos de separação litigiosa. 
• O momento que se aproximava era de grande tensão e expectativa, para o qual Jacó precisava de 

uma extraordinária experiência com Deus. 
• Jacó lutou com um homem de Deus. Na verdade é um símbolo de intensa oração e busca pelo 

Senhor. 32:24. 
• “Não te deixarei ir enquanto não me abençoares”, é um pedido que reflete fome de Deus. 32:26. 

Em busca de uma extraordinária experiência com 
Deus. 

De 13 a 18 de abril 

Pr Celso Martinez 

 



• O profeta Oséias faz referência a este episódio, dizendo tratar-se de um anjo. 
• No ventre pegou do calcanhar de seu irmão; e na sua idade varonil lutou com Deus.  
• Lutou com o anjo, e prevaleceu; chorou, e lhe fez súplicas. Em Betel o achou, e ali falou Deus com 

ele; sim, o Senhor, o Deus dos exércitos; o Senhor e o seu nome. Oséias 12:3-5 
• O retorno de Jacó era mais do que uma volta a sua terra, distante 800 km. 
• Era um retorno a um passado mal resolvido. 31:3 
• Jacó não era uma criança ou mesmo um jovem quando retornou. Não há um texto específico que 

apresente os anos de vida de Jacó, quando retornou.  
• Nunca é tarde para se ter uma experiência com Deus. 

 
1. Um grande encontro com Deus marca a vida de uma pessoa. 32:29 
• Um encontro com Deus deixa marcas permanentes. 32:25, 31  
• Depois desse encontro, Jacó jamais seria o mesmo. Foi tocado na sua virilha e passou, desde esse 

dia, a manquejar. 
• Nenhuma pessoa que tenha um grande encontro com Deus, jamais será a mesma. 

 
2. Um grande encontro com Deus marca uma cidade. 
• A luta se dá no vau de Jaboque. Jaboque significa “Efusão”. É o mais importante rio de Gileade e 

alimenta o Rio Jordão. 
• A partir desse encontro o local passou a se chamar Peniel (Face de Deus). 
• Em Betel, Jacó tinha obtido a certeza quanto a presença de Deus. Gen. 28:10 e segs. 
• Em Maanaim obteve certeza do poder de Deus. 32:2 
• Em Peniel estava tendo certeza quanto ao favor de Deus para a sua empreitada. 
• Nossa cidade precisa ser transformada, e isso exige Uma Grande e Pessoal Experiência com 

Deus. 
3. Um grande encontro com Deus marca uma nação. 32:27-28. 
• Foi essa grande experiência que Jacó teve com Deus que fez nascer uma nação: Israel. 
• Seu nome deixou de ser Jacó e passou a chamar-se Israel. 32:27-28. 
• Jacó - “aquele que segura pelo calcanhar”, “Aquele que passa por cima”, “enganador”. 
• Israel – Campeão com Deus, Príncipe com Deus, Que Deus prevalece. 

 
Conclusão. 

• O avivamento no século passado na indonésia, descrito pela revista Christian Life e registrado pela 
Associação Evangelística Billy Graham em 1967. 

• “ aquilo que o Espírito Santo está fazendo na Indonésia hoje em dia, é mais do que qualquer 
outra coisa, um outro capítulo acrescentado ao Livro de Atos. A Sociedade Bíblica da 
Indonésia que tenta fazer o mapa dos resultados, tem achado impossível manter-se a par com 
as estatísticas. Igrejas de Java Central, por exemplo, que indicaram 30.000 membros em 1961, 
apresentam agora mais de 100.000 – quase duplicando o número anualmente” Fogos de 
Avivamento. Pag.97 
 

1. Você já teve a maior experiência da sua vida que é a conversão? 
2. Você precisa ter uma experiência que marque a sua vida? 
3. Você precisa ter uma experiência que marque a sua família? 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


