
ASSEMBLEIA DE DEUS 

MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS 

PASTORAL – 20/04/2021 

 
JACÓ, UM EXEMPLO DE UM CARÁTER RESTAURADO.  

 

Leitura Oficial:  Gn 25.28-34; 32.24,27,28,30  
 

Introdução: Com base em sua presciência e  propósitos,  Deus escolhe pessoas para que 

cumpram seus desígnios.  
 

I. Quem era Jacó. 
 

1. O f ilho mais novo de Isaque.  
 

a. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o seu nascimento. 

(Gn 25.21,22,23)  
 

2. O Preferido de sua mãe.  
 

a. Isaque t inha preferência por Esaú, por que gostava da caça, mas Rebeca 

amava mais Jacó, por ser "varão simples,  habitando em tendas"(Gn 25.27,28)  
 

b. Quando Isaque quis dar a bênção a Esaú, o primogênito.  (Gn 27.1 -5) 
 

c. Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter astucioso, chamou Jacó e  o 

induziu a enganar o pai.  (Gn 27.11,12, 14,15)  
 

d. Enganado, Isaque abençoou Jacó. (Gn 27.27 -29).  
 

e. Esaú descobriu que seu irmão tomara sua bênção. (Gn 27.39,40)  
 

f . Esaú, cheio de ódio,  planejou matar Jacó. (Gn 27.41)  
 

g. Jacó foge. (Gn 28.1-5) 
 

3. O escolhido de Deus  
 

a. A escolha de Jacó é  um caso especial de presciência divina face aos desígnios 

de Deus.  (Gn 25.23;  Tg 2.9;  1Pe 1.17) 
 

II. A Direção de Deus na vida de Jacó.  
 

1. A visão da escada que tocava o Céu . (Gn 28.13-15)  
 

2. A coluna em Betel .  (Gn 28.16-19) 
 

III. Aspectos do caráter de Jacó.  
 

1. Antes de seu encontro com Deus.  
 

a. Oportunista e  egoísta. (Gn25.31) 
 

b. Interesseiro e  calculista .  (Gn 25.33;  Hb12.16) 
 

c. Mentiroso e  enganador . (Gn 27.19,20,24) 
 

IV. Depois do Encontro com Deus 
 

a. Um caráter agradecido . (Gn 28.20-22) 
 

b. Um caráter esforçado e  sofredor (Gn  29.21-30;31.7;  Gl 6.7)  
 

c. Um homem na direção de Deus .  (Gn 31.3,13) 
 

d. No encontro com Esaú. (Gn 32.7-12) 
 

e. No vau de Jaboque, teve um encontro que marcou o resto da sua vida.             

(Gn 32.22-30)   
 

Conclusão: Quando damos lugar ao Espíri to Santo,  Ele  nos transforma radicalmente o 

Caráter.   
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