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QUEBRA-GELO  

Cumprimente os juniores e pergunte: - Alguém aqui 

tem um apelido? Você gosta do seu apelido? 

O melhor é chamar as pessoas pelo seu nome e não 

por apelidos, pois alguns apelidos deixam as pessoas 

tristes. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre 

Jacó e como foi que Deus mudou o nome dele.  

Oração breve 

Senhor esteja conosco nesse encontro de Hoje, em 

nome de Jesus, Amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Deus muda o nome de Jacó para Israel 

Texto Bíblico: Gênesis 31.13-17 / 32.3-30/33.1-18 

Disse o Senhor a Jacó: - Eu sou o Deus que apareceu a 

você em Betel; agora saia desta terra e volte para a 

terra onde você nasceu. Jacó se preparou para voltar a 

Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. E ajuntou tudo 

o que tinha e partiu. Jacó mandou mensageiros a Esaú, 

dizendo: - Eu, Jacó, seu irmão, durante todo esse 

tempo morei com Labão. Os mensageiros voltaram e 

disseram: - Esaú, o seu irmão, está vindo para se 

encontrar com o senhor, com quatrocentos homens. 

Quando Jacó ouviu isso, teve medo e ficou 

preocupado, e fez esta oração: - Ouve-me, Ó SENHOR, 

Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai! Tu 

me mandaste voltar para a minha terra prometendo 

que tudo correria bem. Eu não mereço toda a bondade 

com que me tens tratado. Agora, eu te peço que me 

salves do meu irmão Esaú.  

De noite Jacó se levantou e ficou sozinho. Aí veio um 

homem e lutou com ele até o dia amanhecer. Quando 

o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na 

coxa de Jacó, e o homem disse: - Solte-me, pois já está 

amanhecendo. - Não solto enquanto o senhor não me 

abençoar - respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: - 

Como você se chama? - Jacó - respondeu ele. E o 

homem disse: - O seu nome não será mais Jacó, pois 

você lutou com Deus e venceu; o seu nome será Israel. 

E abençoou Jacó. E Jacó disse: Eu vi Deus face a face! 

E, quando Jacó viu que Esaú vinha chegando, ele 

correu e se ajoelhou. Porém Esaú Saiu correndo ao 

encontro de Jacó e o abraçou e o beijou. E os dois 

choraram. Depois disso, Jacó voltou para Canaã, onde 

comprou terras e armou as suas tendas. Ali ele 

construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de 

Israel. 

JACÓ OROU E DEUS RESPONDEU 

Jacó morou vinte anos longe da sua terra. Um dia, 

Deus apareceu a Jacó e disse para ele voltar para a 

terra do seu pai, pois lá Deus ia abençoá-lo muito. Mas 

Jacó estava com medo porque ele não sabia se seu 

irmão Esaú ainda sentia raiva dele e se ainda queria 

matá-lo. Por isso, Jacó orou e lembrou Deus da 

promessa que Deus lhe fizera, dizendo assim: "Lembra 

que Tu me mandaste voltar para a minha terra 

prometendo que tudo correria bem. Agora, salva-me 

do meu irmão Esaú". Deus gostou da oração de Jacó! E 

respondeu a ele dizendo que cumpriria tudo o que 

havia lhe prometido: que ele seria guardado e sua 

família seria um grande povo.  

Nós também podemos orar o que está escrito na 

Palavra. Por exemplo, na Bíblia Deus diz assim: "Eu 

nunca te deixarei e nunca te abandonarei!” (Hebreus 

13.5). Essa é uma promessa de Deus para você! Então 

você pode orar e pedir a ajuda de Deus em tudo o que 

precisar, por exemplo: quando for fazer uma tarefa 

difícil da escola; quando você for dormir e estiver com 

medo; quando for viajar com sua família... É só você 

falar o que está escrito na Bíblia e pedir para Deus 

fazer o que Ele prometeu que faria. Deus se agrada em 

ouvir a sua oração, pois Ele quer se relacionar com 

você. Assim como Deus ouviu a oração de Jacó quando 

ele estava com medo do seu irmão, Ele também ouvirá 

a sua oração. A sua oração sempre será ouvida.  

DEUS MUDA O NOME DE JACÓ 

Na época em que Jacó nasceu, escolher o nome do 

bebê era algo muito importante, pois o nome tinha um 

significado. Poderia até ser algo referente à como o 

bebê nasceu. O nome Jacó significa “enganador” 

porque, quando Jacó nasceu ele saiu segurando o pé 

do seu irmão Esaú. “Ao que nasceu primeiro, deram o 
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nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o 

calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe 

deram o nome de Jacó” (Gênesis 25.25,26). Ser 

chamado de Jacó não era algo muito bom, pois ele 

sempre seria conhecido como enganador. Porém, não 

isso o que Deus queria, Ele queria transformar Jacó, 

dar a ele um novo nome e uma nova identidade. Não 

adianta mudar o nome de uma pessoa, se ela 

continuar fazendo coisas erradas, não é mesmo? Por 

isso, Deus enviou o anjo para abençoar Jacó e 

transformá-lo de dentro para fora.  

JACÓ LUTA COM O ANJO 

Você já viu uma luta, tipo (box, karatê, judô)? Bem, 

algumas lutas são muito difíceis de vencer; agora 

imagine lutar com um anjo, será que foi fácil? Não. Pois 

era um anjo, e não um homem, portanto, ele era muito 

mais forte do que Jacó. Mas, mesmo assim, Jacó lutou 

com o anjo a noite toda até o dia amanhecer, para que 

o anjo não o deixasse antes de abençoá-lo. Jacó queria 

ter certeza de que ele e a sua família seriam 

abençoados naquele lugar, por isso ele disse: - Não 

solto enquanto o senhor não me abençoar! Foi nesse 

momento que o anjo disse a Jacó: “- O seu nome não 

será mais Jacó, o seu nome será Israel; pois, como 

príncipe você lutou e venceu. E abençoou Jacó”. À 

partir daquele dia, Jacó seria chamado de Israel, que 

significa príncipe de Deus! Antes Jacó conhecia Deus, 

mas depois que lutou com o anjo, ele disse assim: “Vi 

Deus face a face!” Isso significa que ele foi 

transformado em uma nova pessoa. Antes Jacó tinha 

vergonha do nome dele, agora recebeu um novo 

nome: “Príncipe de Deus”. 

DEUS NOS CONHECE PELO NOVO NOME 

Jacó ficou conhecido pelo seu novo nome. Mas Deus 

também ficou conhecido na Bíblia por um novo nome, 

veja: “Eu sou o SENHOR, o Deus de Israel!” (Isaías 

45.3). Você sabia que hoje Deus quer ser conhecido 

através de você? Então seria assim: O Deus da Paula, 

do Lucas... (fale o nome dos juniores). Talvez você 

pense assim: Não tem jeito pra mim! Todos já 

desistiram de mim: meu pai, minha mãe, meus  

 

 

 

 

 

 

 

professores... Bem, se Jacó era um enganador e foi 

mudado por Deus, você também pode ser! Talvez a sua 

história seja parecida com a de Jacó, talvez as pessoas 

chamem você por um nome de que não gosta ou por 

apelidos feios. Mas, para Deus você é um Príncipe de 

Deus! Ou uma Princesa de Deus! Mesmo que as 

pessoas te chamem por nomes ruins ou saibam de algo 

ruim que você fez, saiba que Deus ama você e Ele pode 

transformar você, assim como ele fez com Jacó. 

Lembre-se! “Quem está unido com Cristo é uma nova 

pessoa; acabou-se o que era velho, e já chegou o que é 

novo.” (2 Coríntios 5.17)  

 

ORAÇÃO  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- O que Jacó fez quando estava com medo de 

encontrar seu irmão Esaú?  

2- O que você faz quando está com medo? 

3- Como foi que Jacó orou?  

4- Com quem Jacó lutou? 

5- Por que ele lutou a noite toda?  

6- Qual sua experiência de luta em oração? 

7- Você aprendeu o versículo de hoje?  

8- Você já experimentou uma transformação 

em sua vida como essa que aconteceu com 

Jacó? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Nosso Culto de Juniores deste domingo foi bênção 

demais! Incentive seus juniores a participarem e 

também a preencherem a ficha sobre onde ele 

gostaria de servir no culto. É muito importante a 

participação deles.  

O game que realizamos durante o culto conta com a 

participação das células. Essa semana pode ser a sua, 

fique atento! 

Tire uma foto com seu grupo de célula, publique no 

seu Instagram e marque: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


