
 

 A transformação de um encontro verdadeiro com Deus Genesis 32:22-32 

Introdução: Jacó conhecia as promessas, era filho de um homem temente, e estava 
desfrutando das bênçãos de Deus. Porém estava infeliz, Desejava um encontro genuíno  
Com Deus.  
 

1- VOCÊ SABE O QUE ACONTECE COM ALGUÉM QUE TEM UM ENCONTRO 
VERDADEIRO COM DEUS? 

 
a) Tem Consciência da sua realidade:  Sabia que algumas coisas precisam mudar 
(31:5) 
 
-Pergunte no geral: o que precisa mudar na sua vida? 
 
 
b) Vai ao Encontro de Deus. V 22 
Com Tantas coisas para fazer você tem ido ao encontro de Deus? 
 
c) Concertou relacionamento com seu irmão Cap. 33-3,4 
não poderemos ter um encontro com Deus se temos relacionamentos rompidos  
 
Resultados de um Encontro com Deus 
 
- O homem é desconjuntado. Nunca mais andamos da mesma maneira. Somos quebrados 
por sua majestade. 
- O homem se agarra com Deus. É necessário se agarrar com o Senhor com todas as 
nossas forças. 
- O caráter é mudado. Jacó foi mudado de agarrador para Lutador de Deus. 
- Deus se torna um amigo. Quando encontramos com Deus, recebemos a salvação. 
 
Conclusão: O encontro do homem com Deus é inevitável. Apesar do homem fugir, evitar, 
esconder-se, isto sempre acontece. É quando Deus vai de encontro ao homem para 
confrontá-lo com o seu pecado, com sua incapacidade, com suas necessidades interiores. 
Cabe ao homem encontrar Deus e sair marcado deste encontro, tendo-O como amigo e    
sair de posse da sua benção.  

Quebra-Gelo Nós temos valor 
Material: Um objeto qualquer de sua preferencia. 
Preparação: Pegue seu objeto e passe para todos os membros, cada um deve dizer que 
preço ele acha que e esse objeto vale, após todos falarem você diz o preço real. 
Moral: O ser humano não dá o devido valor aos objetos alheios, porem tudo que existe tem o 
seu valor, como eu e você! Temos o nosso valor, que foi pago por um preço tão alto que não 
imaginamos a grandeza dele, alguém chamado jesus deu um preço de sangue por nós. 

Frase para o líder 
 Quem nasceu para obedecer, obedecerá mesmo no trono. Marquês de Vauvenargues 

Avisos 
Quinta feira   19:30   Oraçao   Encontro de Fé 20h    
 


