
 

 

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 33:1-12 

• Este é um dos mais belos e emocionantes relatos de restauração de um relacionamento. 
• As maiores feridas relacionais acontecem no contexto de maior proximidade e intimidade relacional. 

Aqui foi entre dois irmãos. 
• Há feridas relacionais entre casais, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e na medida em que o 

leque relacional vai se abrindo, a intensidade das feridas tende a diminuir. 
• O fato gerador da separação aconteceu cerca de 20 anos antes do que aqui está descrito.  
• Jacó não era um exemplo de integridade. Na verdade, foi modelo da falta dela. 
• Jacó ludibriou seu pai, fazendo-se passar por Esaú.  
• Com a cumplicidade de Rebeca, Jacó roubou a bênção da primogenitura, que por direito era de Esaú. 

1. O relacionamento será restaurado quando aprendemos a ouvir e obedecer a voz de Deus. 
• Passados 20 anos, mesmo tendo sido maravilhosamente abençoado por Deus em Padã-Harã, na terra 

de Rebeca, na casa de Labão, Deus mandou que Jacó retornasse para a sua terra.  

• E disse o SENHOR a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela; e eu serei 
contigo. Gênesis 31:3  

• Deus falou a Jacó e ele entendeu e obedeceu. 
• Deus sempre fala conosco. Ele tem prazer em que ouçamos a sua voz. 
• Ele fala de muitas e variadas formas. 
• Fala de forma simples.  
• Deus não brinca de pique esconde. 

 
2. O relacionamento será restaurado quando aprendemos a tirar vantagem do tempo.  

• Nem sempre o tempo é o melhor remédio. Às vezes é o pior remédio, pois o tempo serve para azedar 
ainda mais o que já estava estragado. Serve para fermentar os sentimentos, aumentando a mágoa e 
fazendo-a mais profunda. 

• Mas às vezes o tempo serve para uma avaliação mais tranquila, sem a carga emocional do momento 
da ruptura relacional. Esfriar a cabeça. 

• Foram 20 anos de separação, e neste tempo Deus falou ao coração de Jacó, mas também tratou o 
coração de Esaú. 

• Fugiu para Harã de um jeito, e voltou de outro. 
• Jacó tinha cerca de 90 anos quando retornou. 
• O tempo esculpiu nele marcas que foram vitais para o reencontro com o irmão. 
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• Quantos que rompem um relacionamento e, passados anos valiam que poderiam ter feito de outra 
maneira, ou até mesmo não teriam feito o que fizeram. 

• Metade dos divorciados se arrependem da separação.  
• https://www.familia.com.br/pesquisa-comprova-metade-dos-divorciados-se-arrependem-da-decisao/ 

• Razões para evitar o divórcio 

• Um estudo feito no Reino Unido mostrou essa triste realidade. Os motivos do arrependimento são 

muitos e os principais apontados pela pesquisa incluem: 
• 1. Saudade do ex-cônjuge 

• A maioria dos pesquisados apontou este motivo para o arrependimento do divórcio. Tanto que 42% 

afirmaram pensar na hipótese de dar outra chance ao ex-cônjuge e 21 % retomaram o 

relacionamento. 
• 2. Sentimento de fracasso 

• 56% dos entrevistados afirmaram só ter percebido o quanto valorizavam seu casamento depois da 

separação. 
• 3. Ainda estar apaixonado pelo ex – cônjuge 

• Apreciar ainda mais aquele que foi escolhido para o matrimônio depois da separação aconteceu com 

46% dos inquiridos. 
• 4. Notar que não foi uma decisão razoável 

• Um em cada 5 dos entrevistados afirmou ter sentido arrependimento imediato. Outros 19% em uma 

semana. Houve ainda maior arrependimento quando a partilha de bens e outras decisões judiciais 

entraram no processo. 
• 5. Sentimento de solidão 

• Entre os entrevistados, 79% afirmaram não ter buscado ajuda ou aconselhamento profissional antes 

da decisão do divórcio. 
• A descoberta de que “a grama do vizinho não é mais verde que a própria“ 

• 61% afirmaram não terem tido arrependimentos quanto a decisão do casamento apesar do divórcio 

posterior. 
• A percepção de que ambos são melhores juntos que separados 

 
3. O relacionamento será restaurado quando houver humildade. 33:3 

• O Jacó que saiu era prepotente e enganador. 
• O Jacó que voltou mostrou-se humilde e pronto a se submeter ao irmão. 
• Inclinar-se sete vezes é uma forma oriental típica de quem se submete. 

 

4. O relacionamento será restaurado quando houver espaço para o perdão. 33:4. 
• Jacó fugiu e deixou o irmão com um sentimento de ódio. 

• Gên 27:41  Depois disso passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que 
seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: “Estão próximos os dias de luto de meu 
pai. Então matarei meu irmão Jacó!”  

• Quem tomou a iniciativa na reconciliação foi Esaú. 
• Ele correu ao encontro do seu irmão. 
• Antes queria mata-lo, agora queria abraça-lo. Só tem uma explicação para esta absurda mudança de 

comportamento: perdão. 
• O sentimento foi mudado, portanto o comportamento também foi mudado. 



• O sentimento interfere no comportamento. 
5. O relacionamento será restaurado quando houver atitude de ambas as partes. 33:4 
• A cena é repleta de emoção. O ódio foi substituído por abraço, beijo e choro. 

 
6. O relacionamento será curado quando houver proteção. 33:12 
• O irmão que queria matar, agora passa a proteger. 
• Quando amamos aprendemos a proteger. 
• O ódio expõe. O amor protege. 
• O ódio gera morte. O amor gera vida. 
• O ódio afasta. O amor aproxima. 
• O ódio adoece. O amor cura. 

Conclusão. 

 

1. Você conhece pessoas que estão com relacionamentos rompidos? 
2. Qual das ações relatadas  no texto mais lhe impressiona? 
3. Qual delas você acha mais difícil de praticar? 

 

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! 


