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TRÊS NÍVEIS DE EXPERIÊNCIA COM DEUS

Texto base
“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de
Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a
Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é
amor.” 1 João 4.7-8

Para Refletirmos
Gênesis 27 nos conta que, depois de ter enganado seu pai passando-se pelo seu irmão,
roubando assim a bênção da primogenitura, Jacó fugiu com medo da vingança que Esaú
estava planejando.

Nessa fuga, Jacó teve três encontros com Deus e viveu três experiências diferentes nesse
percurso.

1. Encontro em Betel – Gênesis 28.10-22
Nesse primeiro encontro, percebemos que Jacó ainda não conhecia a Deus de forma pessoal,
mas apenas por tradição e cultura da sua família (v.13). Então Deus se mostrou a Jacó em
família (v.13). Então Deus se mostrou a Jacó em um sonho e o lembrou da Sua promessa de
abençoar as famílias da terra através da descendência de Jacó (v.14). Mas o interesse de Jacó
ainda era apenas por segurança, provisão, prosperidade, saúde e paz (v.20-21).
Muitos hoje em dia também só se relacionam com Deus nesse nível, interessados apenas
naquilo que podem obter de Deus.

2. Encontro em Peniel – Gênesis 32.22-32
Depois de um tempo, já casado e com filhos, Jacó decidiu voltar para sua casa. Nesse caminho
ele teve um novo encontro com Deus que foi completamente diferente do anterior. Jacó lutou
com Deus, perguntou Seu nome e pediu uma bênção espiritual (v.26).
Esse foi um encontro íntimo e pessoal. Jacó queria conhecer a Deus, mais do que obter seus
favores. E Jacó foi transformado totalmente nesse encontro. Até seu nome e sua identidade
foram mudados (v.28).
Nós precisamos avançar para esse nível maior de relacionamento com Deus, conhecendo-O
na intimidade do nosso ser, e sendo mudado por Ele.

3. Encontro com Esaú – Gênesis 33.1-11
Finalmente Jacó se reencontrou e se reconciliou com seu irmão Esaú. E Jacó declarou que ao
ver seu irmão, era como se ele estivesse vendo o próprio Deus (v.10). Esse terceiro encontro
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demonstra que Deus se faz presente onde há perdão, amor, compaixão, solidariedade e
misericórdia. Deus está presente na família, em nossos vínculos de amizade e fraternidade.

Prosseguimos encontrando a Deus em nossos relacionamentos de amor e serviço, pois Ele está
na pessoa do nosso próximo.

Aplicação pessoal:
1. Em qual desses três níveis de encontro com Deus você está?
2. Você deseja avançar para o nível mais elevado de experiência com Deus?]

