Receita para o sucesso
Todo homem ou mulher quer

do.’. Acordando, pois, Jacó do

sogro, por 14 anos (Gênesis

vamos continuar exercitando

alcançar seus objetivos, tanto

seu sono, disse: ‘Na verdade o

29);

nossa fé em Jesus como Ele

pessoais quantos familiares,

Senhor está neste lugar; e eu

• Pelo sustento de sua casa,

ou ainda ministeriais. Todos

não o sabia.’. E temeu, e disse:

no trabalho de cuidar do re-

depressa

nós queremos ter sucesso na

‘Quão terrível é este lugar! Este

banho

Quando porém vier o Filho do

busca desses objetivos, então,

não é outro lugar senão a casa

30:27-43).

recebemos uma visão (interna

de Deus; e esta é a porta dos

ou externa),

céus.’.”. Gênesis 28:10-17

gostamos dela

e nos alinhamos para a con-

de

Labão

(Gênesis

que percebemos na vida de
Jacó:

No versículo 14 diz “[...]em

• Trabalhador, sábio (ex: as

ti e na tua descendência serão

varas de álamo par facilitar seu

as frustrações e como resul-

benditas todas as famílias da

trabalho,

tado, duvidamos do sucesso

terra.” isso é, em Jesus que

30:37), zeloso por sua casa e

e quando somos tomados pela

nos dá a vitória, pois está es-

família “Dá-me os meus filhos

dúvida, nos aproximamos do

crito “Posso todas a coisas em

e minhas mulheres, pelas quais

fracasso. Como Jacó, vamos

Cristo que me fortalece.” Fili-

tenho

lutar pelo sucesso com fé e de-

penses 04:13.

30:26.

conforme

servido.[...].”

Mas, precisamos aprender

Mas a principal qualidade na

com Jacó a termos determi-

vida de Jacó era compreender

nação e sermos persistentes

a origem da benção e do mi-

até alcançarmos o sucesso/

lagre:

um lugar onde passou a noite,

vitória. A palavra determinação

porque já o sol era posto; e to-

implica em

mou uma das pedras daquele

lução, coragem. E a palavra

lugar, e a pôs por seu travessei-

persistência implica em con-

ro, e deitou-se naquele lugar.

stância, firmeza e persever-

E sonhou: e eis uma escada

ança.

que ele alcançou sucesso, mas

Para nós, o que vai fazer

para chegar lá não foi sem luta.

toda a diferença é estarmos

Alguns exemplos de momen-

perto de Jesus. Ele vai nos

persistente na presença de
Deus).

ajudar a termos o sucesso
que queremos,

sendo Ele a

certeza para todos que Nele

rei a ti e à tua descendência; E

• Para ter o direito de rece-

creem, de que o Nosso Pai no

a tua descendência será como

ber a benção da primogenitura

céu tem pensamentos de bem

o pó da terra, e estender-se-á

(pelo costume o filho mais vel-

para nós. O segredo é que

ao ocidente, e ao oriente, e ao

ho tinha o direito de receber a

Deus está conosco, por isso

norte, e ao sul, e em ti e na tua

maior parte da herança), pois

fiquemos firmes, determinados

descendência serão benditas

Esaú desprezou o direito dessa

e persistentes até alcançarmos

todas as famílias da terra; E eis

benção por um prato de lentil-

a vitória. Deus agiu em favor de

que estou contigo, e te guarda-

ha (Gênesis 27:18);

Jacó e Ele vai agir ao seu favor

farei tornar a esta terra; porque

• Saiu da casa de seu pai
(Gênesis 28);

para o meu sucesso?

• Não deixar a presença de

ela; E eis que o Senhor estava

rei por onde quer que fores, e te

pergunta: Qual é a receita

Deus (estar determinado e ser

de Deus subiam e desciam por

• No ventre de sua mãe Re-

re-

• A vitória e a benção depen-

Quando olhamos para a vida

beca (Gênesis 25:23-26);

leitura,

dem exclusivamente de Deus;

de Jacó à luz da Bíblia, vemos

terra, em que estás deitado, da-

dessa

• Saber que o bem-estar de-

nos céus; e eis que os anjos

pai, e o Deus de Isaque; esta

Depois

pende de Deus;

posta na terra, cujo topo tocava

tos em que Jacó lutou:

na terra?”. Lucas 18:08.

Gênesis

“Partiu, pois, Jacó de Ber-

o Senhor Deus de Abraão teu

justiça.

Gênesis

seba, e foi a Harã; E chegou a

em cima dela, e disse: ‘Eu sou

fará

sponda para você mesmo está

provas, as aflições, o dia a dia,

decisão, reso-

lhes

homem, porventura achará fé

Algumas qualidades naturais

quista. Mas, vem o tempo, as

terminação.

mesmo disse: “Digo-vos que

também. Deus tocou em Jacó
e vai tocar em você também.

não te deixarei, até que haja

• Por Raquel e por sua

Deus abençoou Jacó e tam-

cumprido o que te tenho fala-

família, ele serviu a Labão, seu

bém vai abençoar você! Então
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