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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico – Gênesis 28.10-15 

 

Deus não abre mão do seu amor pelo ser humano. O Seu amor é incondicional e independe de quem nós somos. A 

motivação do imensurável amor de Deus por nós, não está em nós, está nEle mesmo. Jacó experimentou esse amor 

em sua vida. 

 

1. Deus nos ama a despeito de quem somos. Jacó estava só, fugindo do seu irmão e naquele momento difícil 

Deus lhe mostra que ele não estava só e que iria abençoá-lo. “Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor; todavia 

amei a Jacó, porém aborreci a Esaú” (Ml1.2). Deus amou Jacó a despeito de quem ele era porque o amor de Deus 

não é causado por fatores externos. O seu amor é incondicional. Ele amou e escolheu Jacó livremente, 

independente dos seus méritos. Hoje também Deus nos escolheu em Cristo não por causa do que fazemos ou de 

quem somos. Não fomos escolhidos pelas nossas obras, mas para as boas obras; ou porque somos obedientes, 

mas para a obediência. 

 

2. Deus nos ama a despeito de nossos pecados. O nome de Jacó era o reflexo da sua personalidade: enganador, 

suplantador. Ele aproveitou um momento de fraqueza do seu irmão, para arrancar-lhe o direito de primogenitura. 

Ele mentiu em nome de Deus e roubou a bênção que pertencia a Esaú. Jacó tinha um comportamento reprovável. 

Ele enganou, mentiu, traiu. Mas, a despeito de quem era, Deus o amou e investiu na sua vida. O Senhor lhe disse 

que estava com ele e que o protegeria aonde ele fosse. Assim é o amor de Deus por nós. Deus nos ama a despeito 

dos nossos pecados, pois Ele nos escolheu quando ainda éramos pecadores, quando estávamos mortos. Mesmo 

diante dos nossos pecados, Ele continua nos amando e esperando que nos voltemos para Ele. 

 

3. Deus nos ama a despeito da nossa condição. Jacó estava em crise. Ele mentiu para o seu pai em nome de 

Deus. Tomou o destino da sua vida em suas próprias mãos. Enganou o seu irmão Esaú e, para salvar sua vida, 

precisou fugir de tudo e de todos, quem sabe até do próprio Deus. Porém, Deus toma a iniciativa e se revela como 

o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque e demonstra que quer ser também o Deus de Jacó prometendo 

estar com ele, guardá-lo, ampará-lo. E Jacó assume o compromisso de ser fiel ao Senhor com os seus bens. Talvez 

você já tenha tido grandes e tremendas experiências do poder de Deus. Mas como está hoje a sua a sua condição 

diante do Senhor?  Você já teve um verdadeiro encontro com Ele? Decida hoje fazer um compromisso de amá-lo e 

servi-lo com fidelidade. 

 

CONCLUSÃO: Deus não desiste de nos amar. A despeito de quem somos, a despeito dos nossos pecados e da 

condição em que nos encontramos, Ele continua nos amando e esperando a nossa decisão de nos arrependermos 

e assumirmos um compromisso de amor e fidelidade. Amém! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus, ser amado pelas pessoas e tronar-

se um filho de Deus. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) O último TLC deste ano será no dia 29 de novembro. Nenhum líder poderá 

faltar. 


