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Rick Warren: Agora, se você trouxer suas notas de ensino, eu quero que continuemos na terceira 
parte desta série que estamos fazendo em Tempo para Sonhar: Portas abertas. Muitas pessoas 
sonham, mas nunca fazem nada para realizar seus sonhos. Muitas pessoas sonham, mas nunca 
vão atrás dos seus sonhos. Por quê? Bem, há muitas razões, as pessoas têm medo, há 
inseguranças que nos impedem de ir atrás dos nossos sonhos.  
 
Semana passada, conversamos sobre como nosso passado pode nos manter presos no passado e 
não podemos entrar no futuro. Crítica, o medo dos críticos pode nos impedir de ir atrás do nosso 
sonho. Talvez você tenha um sonho que causaria conflito com alguém. Se alcançar os nossos 
sonhos fosse fácil, todos o fariam. Mas há sempre um preço a pagar, sempre um trabalho e 
sempre esforço para ver um sonho realizado. 
 
Hoje, como ainda estamos entrando nos estágios iniciais de como sonhar e o que sonhar e onde 
sonhar e depois o que fazer com o sonho que Deus lhe dá, quero que olhemos para a luta por trás 
de cada sonho. Então você sabe no que está se metendo, porque há sempre uma luta por trás de 
cada sonho. Pergunte a Martin Luther King se houve uma luta por trás do sonho dele, ele dirá: 
“Sim”. Pergunte a Cristóvão Colombo se houve uma luta por trás do sonho dele, ele lhe dirá 
“Sim”. Pergunte aos peregrinos se houve uma luta em recomeçar em um novo país, se isso foi 
difícil, sim, há uma luta por trás do sonho.  
 
Agora, Deus intencionalmente permite que essas lutas aconteçam na sua vida e na minha vida. 
Por quê? Bem, porque Deus está muito mais interessado no que você se torna na Terra do que no 
que você faz na Terra. Deixe-me dizer de novo. Deus está muito mais interessado no que você se 
torna na Terra, que é seu caráter, do que o que você faz na Terra, que é sua contribuição. Deus 
está mais interessado na pessoa que você está se tornando do que em suas realizações. Por quê? 
Porque você não está levando suas realizações para o céu. O propósito mais profundo de um 
sonho dado por Deus, que Ele lhe dá, é o que você acaba se tornando no processo de ir atrás 
desse sonho. E você não está levando o objetivo final para o céu, mas você está levando você.  
 
Agora, um exemplo claro disso na Bíblia do fato de que há uma luta por trás de cada grande 
sonho, e nesta série que estamos fazendo no Tempo para Sonhar, estamos olhando para o que é o 
sonho de Deus para sua vida e qual é o sonho dEle para a próxima etapa de sua vida. Vamos 
olhar para a vida de Jacó hoje. Jacó é um sujeito interessante. Ele é uma mistura, uma 
combinação de bom e ruim, de altos e baixos, de pontos fortes e fracos.  
 
Jacó fugiu de Deus toda a sua vida, e ele realmente fugiu de seu irmão toda a sua vida, mas um 
dia, Deus o fez parar de correr o tempo suficiente para lhe dar um sonho de uma grande bênção. 
Mas depois que Deus lhe deu esse sonho, veio uma luta muito severa com quatro fases. E estas 
são exatamente as mesmas quatro fases com as quais você vai lutar para se preparar para o sonho 
que Deus tem para sua vida. 
 
Primeiro, aprendemos o sonho de Deus para a vida de Jacó em Gênesis 28, se você olhar lá em 
suas notas de mensagem, os versículos 11 a 22 de Gênesis 28 dizem o seguinte: “Quando Jacó 
chegou a um certo lugar, ele parou para passar a noite porque o sol se tinha posto. Ele 
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encontrou uma pedra lisa para um travesseiro e deitou-se para dormir. Então Deus lhe deu um 
sonho, no qual viu uma escada que ia da terra para o céu”.  
Você sempre pensou que “Escada para o céu “era uma música do Led Zepplin. Não, na verdade 
veio desse cara, do Jacó. “Ele viu uma escada indo da terra para o céu e os anjos de Deus 
estavam subindo e descendo as escadas. E no cimo da escada estava Deus, que disse: Eu sou o 
mesmo Senhor de Abraão, teu avô, e de Isaque, teu pai, e eu te darei...” Eis o sonho: “Vou dar-
te a ti e aos teus descendentes toda a terra em que dormes”. Essa é a nação de Israel. “E seus 
descendentes se espalharão por todo o mundo.” Essa é a nação judaica. “E todos os povos na 
terra serão abençoados por suas gerações futuras.” Pelo povo escolhido de Deus.  
 
Agora, Deus promete neste sonho, “Eu vou estar com você e eu vou cuidar de você onde quer 
que você vá, mas um dia, eu vou trazer seu povo de volta para esta terra”. Isso realmente se 
tornou verdade. Essa profecia foi cumprida em 1948, quando a nação de Israel foi estabelecida e 
os judeus voltaram para a terra em 1948. “Agora, quando Jacó acordou, ele pensou: 
'Certamente, o Senhor está neste lugar, e eu nem sabia disso. '” 
 
E deixe-me fazer uma pausa aqui. Quantas vezes o Senhor esteve em um lugar e você não estava 
ciente disso? Quantas vezes? Ele disse: “Então ele estava com medo e disse: 'Este lugar é 
incrível. É a casa de Deus, a porta de entrada para o Céu”. “Na manhã seguinte, Jacó levantou-
se e pegou a pedra que tinha usado para um travesseiro e a colocou de pé como um marcador 
memorial”, como um pilar. “E então ele ungiu a pedra com óleo.” Este é um símbolo da unção. 
“E ele nomeou o lugar de Beth-el, que significa Casa de Deus.”  
 
Sempre que ouvimos a palavra Bethel, é uma combinação, a americanização de Bethel, o que 
significa Casa de Deus, assim como Belém significa Casa do Pão. “Então Jacó fez este voto a 
Deus: 'Se você estiver comigo, '” disse Jacó: 'Eu te honrarei com minha vida e te devolverei um 
décimo de tudo o que você me dá.'” Esse é o princípio do dízimo. É ensinado em muitos lugares 
nas escrituras, mas Jacó é um dos primeiros a dizer: “Eu vou devolver 10% de tudo o que você 
me deu como um ato de adoração, como um ato de gratidão, como um ato de fé que eu percebo 
que tudo vem de você em primeiro lugar”.  
 
Essa é a parte excitante da história. Deus dá a Jacó este sonho: “Vou construir uma grande nação 
a partir de seus descendentes. Vou dar-te esta terra. Eu vou estar com você. Eu vou te abençoar”. 
E Jacó diz: “Você vai ser meu Deus e eu vou servi-lo e eu vou dar-lhe 10% de volta de tudo o 
que você me abençoar.” Mas Jacó não estava pronto para a bênção de Deus naquele momento.  
 
Este não é o fim da história. Jacó não estava preparado, Jacó não estava pronto, Jacó não era 
maduro o suficiente para lidar com a grande bênção e o grande sonho que Deus tinha reservado 
para ele. Deus tem que preparar Jacó para receber o sonho que Ele tem para ele. Ele tem que 
prepará-lo, Ele tem que prepará-lo para receber o sonho dado por Deus, que a propósito, você 
também. Deus tem que prepará-lo, você tem que se preparar para receber o sonho que Deus tem 
para sua vida na próxima década e nos próximos anos. Deus irá levá-lo através das mesmas 
quatro fases, as mesmas quatro fases da luta que ele levou Jacó a fim de prepará-lo para ser 
abençoado e para ser realizado em seu sonho dado por Deus. 
 
Antes mesmo de falarmos sobre isso — semana que vem, vamos começar a falar sobre como 
você obtém os sonhos de Deus especificamente, como você decide as especificidades disso, está 
bem? Antes de olharmos para isso, quero apenas avisá-los com antecedência, haverá uma luta, 
que depois de Deus lhe der o sonho, o sonho que Deus me deu da Igreja de Saddleback teve 
muitas lutas ao longo de 40 anos. Não há sonho sem luta, e essa luta envolve quatro fases 
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diferentes pelas quais Deus nos leva para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé, construir 
nossa paciência e resiliência, preparar-nos para Seu sonho.  
 
As quatro fases da luta que passamos pelo sonho de Deus estão em Gênesis 32, alguns capítulos 
depois de Jacó ter recebido o sonho. Quero que anote isso. Agora, a primeira fase no processo de 
Deus de nos preparar para o sonho que Ele tem para nós é o que eu chamo de fase de crise. Você 
diz, “Oh, ótimo, começamos com a crise.” Sim, desculpe, anote isso, na fase de crise, aqui está a 
primeira fase da luta: Eu luto com Deus e os outros.  
 
Você está em crise agora? Parabéns. Deus está se preparando para lhe dar um novo sonho para 
sua vida. Agora, eu não sei o que essa luta talvez seja, eu não sei o que essa luta ou crise pode 
ser. Você pode estar enfrentando uma crise de saúde ou você pode estar enfrentando uma crise 
financeira, ou talvez você esteja passando por uma crise relacional, há conflito com alguém que 
você ama, talvez você esteja passando por uma crise pessoal mental ou emocional, talvez você 
esteja lutando com todos os tipos de problemas diferentes agora. Bem, parabéns. Você está na 
primeira fase em que Deus está preparando você para o sonho que Ele tem para sua vida. 
 
Se você está passando por uma crise, é a maneira de Deus chamar sua atenção. Se você está 
lutando com problemas difíceis em sua vida agora, Deus está se preparando para lhe dar um 
novo grande sonho. Agora, o pano de fundo de Jacó é que toda a sua vida, ele lutou com seu 
irmão gêmeo. Na verdade, a Bíblia diz que eles até lutaram no ventre e Jacó estava pendurado na 
perna de Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu em segundo lugar, mas Esaú estava tentando 
puxá-lo de volta para o útero. E depois, não sei se sabem a história de Jacó, pois ele roubou a 
bênção da família de seu irmão. Seu irmão era o primogênito. Seu irmão era o único a obter o 
direito de primogênito da família, mas Jacó enganou seu pai, que era cego e não ouvia bem, 
enganou-o da bênção e enganou Esaú. E ele tem fugido do irmão desde então. 
 
Esta luta que vamos olhar hoje acontece um dia antes de ele confrontar seu irmão pela primeira 
vez desde que ele manipulou a bênção da família e roubou o que era legítimo de seu irmão. Ele 
vai ter um encontro cara a cara no dia seguinte e estava morrendo de medo. Ele tem um conflito 
com o irmão. Talvez você tenha alguns conflitos em sua vida, em sua família, mas seu maior 
conflito, o maior conflito de Jacó foi com Deus e Deus trouxe tudo para um estágio de crise.  
 
Agora, começamos a história da luta em Gênesis capítulo 2, com licença, capítulo 32:22 -25 e 
aqui está o que diz: “Naquela noite, Jacó enviou sua família através do rio Jabbok. Então Jacó 
foi deixado sozinho no acampamento. E um Homem”, reparem que é um H maiúsculo, o 
Homem, “veio e lutou com ele a noite toda. Agora, esta é a história de uma luta muito incomum 
de uma noite inteira. Não são rondas noturnas, é a noite toda. Agora, é uma luta sobrenatural 
porque como vamos descobrir mais tarde na história, o oponente é Deus. Isto não é uma luta 
livre profissional, Jacó está lutando com Deus. Seu maior combate de luta livre em sua vida é 
com Deus.  
 
Agora, deixa-me dizer para você uma coisa divertida sobre esta passagem. O Antigo Testamento 
está escrito em hebraico. Nesta passagem, há um trocadilho no verso que acabei de ler, porque a 
palavra hebraica para Jacó é Ya'aqov, essa é a palavra para Jacó em hebraico. Ya'aqov. A palavra 
para luta livre em hebraico é Yaybaq. E o rio que ele tinha acabado de atravessar com sua família 
é o rio Jabbok, que na verdade é chamado Yabbok. Então nesta frase temos Ya'aqov Yaybaqed 
Deus em Yabbok. E então apenas um pouco de brincadeira com as palavras. 
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Isso era verdade em toda a vida de Jacó. Foi uma luta. A Bíblia nos diz em Oseias 12:3: “Antes 
de Jacó nascer, lutou com seu irmão. E quando se tornou homem, até lutou contra Deus”. 
Agora, deixe-me pausar por um minuto e fazer um pedido para sua vida. Quero que pense no 
maior conflito ou no maior problema que está enfrentando agora.  
 
Agora, sem sequer saber o que é, posso resumi-lo a duas questões básicas, e essa é a questão. 
Número um, vou obedecer a Deus e fazer a coisa certa nesta situação? Essa é a primeira questão. 
E número dois, confiarei em Deus para cuidar desta situação? Obedecerei a Deus e farei a coisa 
certa com a situação? Confiarei em Deus para cuidar da situação? A raiz de todos os seus 
problemas é realmente a sua luta contra Deus. Você quer estar no controle, você quer ser Deus, 
você quer ser o mestre da sua fé, você quer estar no comando, você quer cancelar as decisões. 
Então Deus força a questão com uma crise.  
 
E você está lutando com alguns problemas em sua vida agora. Qual é o objetivo da luta livre? Eu 
realmente lutei no colegial e o objetivo da luta livre é prender o oponente. Você o prende no 
tapete até que finalmente diga: “Eu desisto, tio, eu me rendo. Você está no controle.” E é isso 
que Deus está fazendo aqui nesta luta livre com Jacó. Ele está dizendo: “Eu vou te prender até 
que você diga eu desisto, eu me rendo, você está no controle”. 
 
Agora, note no verso que diz, ele não poderia ganhar. Você notou a frase? Ele não podia ganhar. 
Você já esteve em uma situação de não ganhar? Quem você acha que está por trás disso quando 
você está em uma situação de não ganhar? Deus está por trás disso. Agora, ouça com muita 
atenção, Deus muitas vezes usa uma crise para chamar nossa atenção. Deus sussurra para nós em 
nosso prazer, mas Ele grita para nós sobre nossa dor.  
 
Há um versículo nos Salmos que diz: “Às vezes, Deus, é preciso de uma situação difícil para nos 
fazer mudar nossos caminhos. Não mudamos quando vemos a luz, mudamos quando sentimos o 
calor”. Ele disse, “Bem, eu pensei que Deus me amava”. Claro, Ele te ama. Deus te ama do jeito 
que você é, mas Ele te ama demais para deixar você continuar assim. E então Ele vai forçá-los a 
passar por uma crise, por uma luta livre, ter que lutar com diferentes tipos de problemas. Ele vai 
forçá-lo a lidar com o problema e prender você.  
 
Por que é isso? Porque raramente mudamos até que nossa dor se torne maior do que nosso medo 
da mudança. E muitas vezes é preciso uma crise para conseguir essa mudança. Então, quando a 
luta chegar, e ela virá em seu sonho, haverá dor e haverá uma crise que entra em sua vida. Mas 
então aqui está a segunda fase no processo de Deus para prepará-los para o grande sonho que Ele 
tem para sua vida, e não é a fase de crise, mas é o que eu chamo de fase de compromisso.  
 
Quero que anote isso. Aqui está a segunda fase da luta: Deus testa minha fé e Sua promessa de 
me abençoar. Ele fez esta promessa. Ele disse a Jacó: “Eu vou abençoá-lo, eu vou lhe dar esta 
terra, eu vou multiplicar suas gerações, você vai ser uma nação poderosa, seu povo vai abençoar 
o mundo inteiro, você é o povo escolhido”. Ele deu todas essas promessas.  
 
Agora, Deus vai testar a fé de Jacó e Deus vai testar sua fé em Suas promessas também. Ele lhe 
dá a promessa de um grande sonho, e então Ele o testa. Em Gênesis 32:24 -26, notem que diz 
assim: “Jacó lutou com este homem até o amanhecer”. Isso é muito tempo. Isso durou a noite 
inteira. Esta crise não é um rápido fim, Deus está testando sua paciência, testando sua fé, 
testando sua confiança. Agora, diz: “Quando o Homem viu que Ele não podia vencer o jogo, Ele 
bateu no quadril de Jacó e o derrubou deslocando sua coxa”. Isso deve ser doloroso. Então o 
homem disse: “Deixe-me ir, pois o dia já desponta”. Agora, Ele está preparando tudo isso para 
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Jacó. E Jacó está exausto, cansado. Jacó acolchoou: “Não te deixarei ir, a não ser que me 
abençoes”.  
 
Agora, isso não é uma coisa interessante para se dizer a alguém com quem você está lutando? 
“Eu não vou deixar você ir até que me abençoe.” O que aconteceu aqui? Bem, de alguma forma 
durante a noite, durante esta luta toda a noite, durante esta luta, evidentemente Jacó ficou ciente 
de que aquele com quem ele está lutando não é um indivíduo comum, é Deus, e se ele está 
lutando com Deus, então Deus poderia abençoá-lo. Então agora ele diz: “Eu não vou deixar você 
ir. Estou desgastado. Estou tão cansada quanto você, mas não vou deixar você ir”.  
 
Você já percebeu que o próprio Deus com quem você luta quando você diz, “Deus, eu não quero 
fazer isso. Não quero dízimo, não quero confiar em você, não quero fazer suas regras para sexo, 
não quero nada. Deus, não quero ser gentil com meus inimigos, não quero amar pessoas que me 
perseguem”.  
 
Você já percebeu que o próprio Deus com quem você luta é aquele que lhe dá o seu grande 
sonho e Ele é quem vai fazer isso acontecer? Você só tem que chegar a um ponto de 
compromisso. Deus não está aqui para frustrar o sonho que Ele lhe deu, mas Ele está aqui para 
prepará-lo para ele. Ele está aqui para prepará-los e a maneira como Ele os prepara é a força e o 
seu caráter para construir sua resistência, aprofundar sua paciência, aumentar sua resiliência. 
 
 
Agora, obviamente Deus poderia ter... Se isso for Deus lutando com Jacó e descobrirmos que é, 
ele poderia facilmente tê-lo dominado. Então, quando ele diz, “Eu não posso dominar você”. 
Claro que Deus poderia tê-lo dominado e ele poderia ter terminado o jogo instantaneamente. 
Seus braços são muito curtos para lutar com Deus. Se você entrar em um jogo de verdade com 
Deus, Ele vai ganhar a menos que Ele deixe você ganhar. Mas Deus deixa a luta continuar. 
Quando Jacó começou a lutar com esse cara, Deus poderia tê-lo prendido nos primeiros 30 
segundos ou um segundo. Qual é a lição aqui? Quando Deus usa uma crise para chamar sua 
atenção, muitas vezes não a resolve imediatamente. 
 
Agora, isso sempre nos incomoda, mas Ele espera um pouco, Ele nos deixa lutar até o 
amanhecer. Por quê? Porque Ele quer ver se você realmente está falando sério. Você realmente 
quer Sua bênção? Você realmente quer o sonho Dele para sua vida? Você realmente quer o plano 
e o propósito de Deus para você mais do que qualquer outra coisa? Quando você diz: “Deus, eu 
tenho que tê-lo. Eu não vou deixar ir até que você me abençoe. Tenho que saber o propósito da 
minha vida. Tenho de conhecer o teu sonho para a minha vida”. É quando Deus diz, “Ok, agora 
estamos conversando”.  
 
Esta é a fase dois, compromisso. Deus testa minha fé, minha confiança e minha sinceridade. E se 
Deus respondesse a todas as orações em sua vida imediatamente? Então você trataria Deus como 
uma máquina de venda automática. Você seria uma criança mimada, faria a oração, apertaria um 
botão, conseguiria o que quisesse. Deus não é seu gênio, não é assim que acontece quando as 
coisas que Deus quer dar a você, Ele não apenas ouve desejos quando você ordena, estala o dedo 
e você tem tudo. Você seria uma pirralha mimada. 
 
Além disso, os problemas que você tem em sua vida, você não os conseguiu instantaneamente, 
você levou tempo para obtê-los. Você deu muitos passos para chegar aonde está agora. Você não 
ficou endividado sobrenaturalmente, como de repente, “Boom, estou endividado”. Não, você 
tomou muitas decisões que te endividaram. Você notou que eu disse... Leia lá onde diz que ele 
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deslocou o quadril? Como eu disse, isso deve ser muito doloroso. Ouça, a dor em sua vida está 
preparando você para o sonho de Deus. Deus quer construir o seu caráter. Deus quer ensinar a 
persistência para você. 
 
Muitas pessoas sentem falta do melhor de Deus porque desistem cedo demais. Elas não estão 
dispostas a lutar até o amanhecer, elas não estão dispostas a dizer, “Eu não vou deixar você ir até 
que me abençoe”. Elas rezam uma vez: “Bem, Deus respondeu minha oração e eu parei”. Ou elas 
rezaram duas vezes e então, “Oh, Deus não me respondeu”. Ou rezam por um mês e dizem: 
“Deus não respondeu a minha oração”. Elas sentem falta do melhor de Deus porque desistem 
cedo demais.  
 
Você não sabe quanto tempo Deus vai testar sua fé, mas você conhece essa promessa de Gálatas 
6:9, que está no seu esboço: “Não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento apropriado”, 
Em outras palavras, Deus sabe o momento certo, Ele nunca se atrasa, Ele sabe o tempo 
adequado. “Colheremos uma colheita se não desistirmos.” Por isso, quero dizer a vocês como 
vosso pastor que vos ama, vosso treinador espiritual, não desistas. Aguente aí. Isto é um teste. 
 
Passando por uma crise em que você está tendo que lidar com alguns problemas difíceis? Ok, na 
primeira fase, tem que lutar até amanhecer e você tem o quadril deslocado, e sente um pouco de 
dor? Não desista, aguente firme. Isto é um teste. Levou anos para você se meter na confusão em 
que está. Você não criou todos os seus problemas da noite para o dia, eles são hábitos enraizados, 
eles são profundamente construídos em medos e Deus muitas vezes tem que remover o lixo em 
nossas vida camada por camada.  
 
É como descascar uma cebola. Descasque de uma só vez, uma camada de cada vez. Esse é o 
valor de um bom conselheiro bíblico divino. Temos muitos bons conselheiros em nossa igreja, 
temos muitas referências porque às vezes leva muito tempo até sabermos e depois desistimos 
para ouvir Deus. Fase um, uma crise. Nós lutamos, lutamos com problemas, com problemas em 
nossas vidas, e realmente abaixo de tudo isso, temos nosso problema com Deus, queremos ser 
Deus. 
 
E então, a segunda fase, Deus testa nosso compromisso, nossa fé e nossa confiança. Então 
chegamos à fase três. E a terceira fase da luta por Deus para te preparar, estamos falando de nos 
prepararmos para o grande sonho. Você não está pronto para o sonho que Deus tem para sua 
vida. A fase três é a fase de confissão. Crise, compromisso, confissão.  
 
Eu quero que você escreva isso porque esta é a terceira coisa que Jacó fez, “eu admito que eu sou 
o meu maior problema”. Quando você finalmente diz: “Deus, eu percebo que eu sou o grande 
problema aqui. Não é o meu irmão ou a minha irmã, sou eu, Oh, Senhor, estou realmente 
precisando de uma oração. Não é meu marido, nem meus pais, nem meus filhos, sou eu, Oh, 
Senhor, que estou causando muitos desses problemas por minhas reações”. 
 
Agora, quando você chega a essa terceira fase, a fase da confissão, “Bem, eu admito que eu sou o 
maior problema da minha vida, eu me causo mais problemas do que qualquer outra pessoa me 
causa. Faço isso através de minhas próprias inseguranças, meus próprios medos, ressentimentos, 
vergonha, culpa, qualquer coisa, preocupação, ansiedade”. Quando admito que sou o meu maior 
problema, este é o avanço, e este é o avanço em sua luta. Este é o avanço em sua luta livre. Não 
há vitória em sua luta até que você admita.  
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Aqui está o versículo 27 de Gênesis 32, “Então o homem perguntou a ele...” O quê? Perguntou a 
Jacó: “Qual é o seu nome?” Jacó diz: “Meu nome é Jacó”, respondeu ele”. Não é um pedido 
estranho? Eles têm lutado a noite toda, não sabem o nome um do outro. Obviamente, Deus sabe 
o nome de Jacó. Sempre que Deus lhe faz uma pergunta, nunca é para Seu benefício, Ele já sabe 
a resposta. Tudo bem? Então, obviamente, ele sabia o nome de Jacó, ele conhecia Jacó... Ele 
conhecia cada segundo da vida de Jacó.  Ele pensou nele. Ele tinha visto cada momento de sua 
vida, o bom, o ruim e o feio. Então este é um pedido estranho porque Deus obviamente já sabia o 
nome de Jacó. Por que Ele diz: “Qual é o seu nome?”  
 
Bem, você precisa entender que nos tempos antigos, seu nome era uma descrição de seu 
personagem. Hoje escolhemos nomes porque soam bem. Eles podem não ter nenhum significado 
em tudo, mas ninguém tem um nome sem significado nos tempos antigos. Seu nome era sua 
gravadora, era a etiqueta do seu personagem, era sua marca e era uma descrição. E assim, por 
exemplo, Jabez, que significa doloroso, chamou-se Jabez porque sua mãe disse que ele era 
doloroso no parto. 
 
Agora, em Jacó, seu nome em hebraico, Jacó, originalmente significava em hebraico 
“enganador” ou “manipulador”. Isso não significa mais isso, obviamente, porque esse Jacó é um 
herói para todos nós. Mas Jacó em hebraico originalmente significava enganador, trapaceiro, 
manipulador, vigarista, e quer saber? Durante toda a sua vida, Jacó fez jus ao seu nome. 
Primeiro, ele decepcionou, enganou e manipulou seu pai. Então ele decepcionou, manipulou e 
enganou seu irmão. E então ele usou o pai dele e o manipulou. Jacó tinha um histórico de causar 
dor atrás de outra a qualquer um que entrou em sua vida. E então ele foi realmente nomeado 
manipulador. 
 
Deixe-me fazer uma pausa aqui por um segundo e pedir-lhe que considere uma coisa. Se você 
fosse nomeado agora por sua maior falha de caráter, qual seria o seu nome? As pessoas te 
chamariam, “Ei, melhor. Ei, egoísta. Ei, arrogante”. E algumas pessoas dizendo: “Olha para 
você, ei, fofoqueiro, como vai? Ei, lascivo. Como você está, ganancioso? O que está 
acontecendo, traidor?”. Se você fosse nomeado por sua maior fraqueza de caráter, o que seria seu 
nome?  
 
Quando perguntaram a Jacó: “Qual é o seu nome?” Isto é um ato de confissão, é um ato de auto-
revelação. Jacó passou anos com seus modos coniventes. Ele diz: “Qual é o seu nome?” Ele diz: 
“Meu nome é manipulador. Meu nome é enganador, sou um enganador, sou um manipulador, 
sou um vigarista”. Este é um momento de confissão e é a terceira parte da luta, “Bem, eu percebo 
que sou o meu maior problema”. 
 
Agora, deixe-me dar-lhe uma visão aqui. Eu nunca serei capaz de alcançar todos os grandes 
sonhos que Deus tem para minha vida até que eu admita minhas próprias fraquezas e pecados 
para mim mesmo, para Deus e para os outros. Não posso ir atrás do sonho de Deus pela minha 
vida se ainda estou me escondendo e não sendo real, não sendo autêntico. Se estou sendo um 
impostor ou falso, digo a você o quanto te amo toda semana.  Sou pastor desta igreja há 40 anos. 
Você pode fingir amor talvez por um ano ou dois, mas você não pode fingir por 40 anos. Ou 
você ama as pessoas ou não, e as pessoas descobrem isso rapidamente. Então, quando ele diz: 
“Aqui está o que eu sou”. Ele só está dizendo: “Eu sou o meu maior problema e minha 
identidade está ligada à minha fraqueza”. 
 
Do que estamos falando aqui? Para você realizar o sonho que Deus tem para sua vida, você vai 
ter que parar de inventar desculpas para si mesmo e suas fraquezas. Você vai ter que parar de 
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culpar os outros por suas fraquezas. Você vai ter que parar de racionalizar suas fraquezas. 
Lembre-se, racionalizar é contar mentiras racionais. Estou dizendo a mim mesmo com minha 
mente o que sei que, no meu coração, é falso. Você tem que ser sincero sobre seus defeitos, sobre 
suas fraquezas.  
 
A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Para alcançar o seu 
sonho, você vai precisar da graça de Deus. O sonho de Deus para sua vida é tão grande, tão 
grande, tão bom, tão abençoado, tão poderoso. Você não pode fazer isso sozinho, você vai 
precisar da graça de Deus. Como você obtém a graça de Deus? Deus dá graça aos humildes.  
Agora, isso é assustador. Quero dizer, se eu te pedisse para terminar esta frase, “Eu sou um...” E 
você preencher uma qualidade de personagem, isso pode não ser uma boa. Isso deve ser 
assustador, mas eu vou te dizer isso, é um pequeno segredo, Deus não vai ficar chocado e se 
você vai dizer, “Deus, eu sou um fofoqueiro”. Ele vai dizer, “Oh, é sério? Eu não sabia que” 
“Oh, Deus, eu sou arrogante. Meu Deus, sou teimoso. Meu Deus, meu problema é a raiva. Oh, 
Deus,meu problema é pornografia e luxúria”. Deus vai dizer, “Uau, eu nunca ia adivinhar isso”. 
Ele já viu tudo. Ele não vai ficar chocado. Ele já sabia o nome de Jacó, só queria que Jacó 
admitisse, confessasse. 
 
Agora chegamos à quarta fase da luta. E esta é realmente uma boa parte porque passamos pela 
crise e então assumimos o compromisso. Você está preso a isso e diz: “Eu não vou deixar você ir 
até que me abençoe. Não vou parar de orar. Não vou parar de acreditar. Não vou parar de 
confiar”. E então Deus diz: “Então, qual é o seu nome?” Esta é a confissão: “Deus, eu sou o 
maior problema e fico no meu próprio caminho com meu próprio ego, com minha própria raiva, 
com meu próprio medo, com meu próprio ciúme, com meu próprio espírito competitivo”. Seja lá 
o que for.  
 
Então você chega à quarta fase, crise, compromisso, confissão, agora chegamos à conversão. A 
quarta fase na luta de Deus para prepará-lo para o grande sonho que Ele tem para sua vida é a 
fase de conversão. Gostaria de escrever isso, nesta fase, Deus me dá uma nova identidade e 
sonho. Olho para a resposta amorosa e graciosa de Deus à confissão de Jacó.  
 
Quando Jacó diz: “Eu admito, Deus, sou um manipulador, sou manipulador de pessoas. Eu do 
um jeito escondendo as coisas.  Sou político, faço intrigas de escritório.  Sou um manipulador, só 
para dar um jeito”. Eis como Deus responde a Jacó com sua honestidade autêntica e profunda, 
Gênesis 32:28 -30, “Então o Homem”, sabemos quem é o homem agora, é Deus, “O Homem 
disse: 'Seu nome não será mais Jacó. '” OK. Ele está dando a ele uma nova identidade. “Em vez 
disso, você será chamado de Israel.”  
 
A nação inteira vai ter o nome desse cara. Então Deus o abençoou. Deus o abençoou depois de 
sua confissão. Ele disse: “Esse não é você, é o seu velho eu. Você não é mais essa pessoa. Você 
não vai ser manipulador e eu não vou deixar mais que eles chamem você para manipulá-los, em 
vez disso seu nome será Israel”. E Deus o abençoou lá. Jacó chamou o lugar Peniel, ele disse: “É 
porque eu vi Deus cara a cara”.  
 
Agora, a transformação começa a acontecer na vida de Jacó. Lembre-se, Deus está mais 
interessado no que você se torna do que no que você realiza aqui na Terra, porque você vai levar 
seu caráter para o céu. Observe que aqui está a transformação. Número um, ele tem uma nova 
identidade. Ele diz: “Seu novo nome será Israel”. Sabe o que isso significa? Príncipe com Deus 
ou príncipe de Deus. Ele muda seu nome de manipulador para príncipe de Deus.  
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O que está acontecendo aqui? Deus viu o potencial de Jacó. E Deus olha para um jovem 
assustado que pensou que tinha que lutar por tudo na vida, o garoto que ele é porque ele era o 
primeiro filho e então ele tem que lutar por isso e ele tem que empurrar as pessoas para longe da 
mesa para que ele possa ter sua parte da refeição. Deus olha para Jacó e Ele não vê todo esse 
pecado, Ele vê todo o seu potencial. Ele diz: “Jacó, por trás de todos os seus problemas 
emocionais, eu vejo um príncipe. Vejo um príncipe dos homens, vejo um príncipe com Deus”. 
Primeiro, ele ganha uma nova identidade.  
 
Segundo, ele é abençoado, observe:“E Deus o abençoou”. Circule essa palavra, Deus o 
abençoou. Você ganha uma nova identidade, você é abençoado. E terceiro, ele ficou com um 
lembrete experiência para que nunca se esqueça de quem está no comando. Qual foi o lembrete? 
Ele ficou manco. Lembre-se, Deus deslocou a coxa dele da junção com o quadril. Gênesis 32:31 
diz isto: “O sol nasceu quando Jacó deixou Peniel e ele estava mancando por causa de seu 
quadril”. Agora Jacó nunca mais andará do mesmo jeito. 
 
Agora, deixe-me parar aqui. Diga, porque ele nunca mais andará do mesmo jeito, ele não pode 
mais correr. Jacó passou a vida inteira correndo. Ele fugiu de seus relacionamentos familiares, 
fugiu das pessoas que enganou, fugiu de seu irmão, fugiu de seu sogro. Deus diz: “Podemos pôr 
um fim nisso. Eu só vou tocar seu quadril e você nunca mais vai correr”. Na luta, Deus desloca o 
quadril. Ele o deixa com uma fraqueza.  
 
Agora, qual é o significado disso? Bem, como eu disse, número um, isso impediu continuar seu 
seu hábito de fuga ao longo da vida. Toda vez que ele se metia em problemas, sempre fugia. Ele 
era irresponsável. Deus diz: “Nós vamos cuidar desse problema”. Ouça, você nunca resolve um 
problema fugindo dele. Você pode querer escrever isso, você nunca resolve um problema 
fugindo dele. Então Deus vai dizer: “Você não vai mais fugir, Jacó, você é um príncipe de Deus. 
“... 
 
Segundo, aqui está outra questão, é um lembrete diário para depender de Deus. Jacó vai andar 
mancando o resto da vida. É interessante que diga que Deus tocou sua coxa. Seu músculo da 
coxa é o músculo mais poderoso do seu corpo. Você não tem um músculo maior que o músculo 
da coxa. Deus tocou Jacó no ponto de sua maior força. E ele disse: “Você vai ser fraco aqui, mas 
na minha fraqueza, você será forte. E Jacó, você não vai mais ficar em pé com seu próprio poder, 
vai ser com o poder de Deus”. Isso faz parte do sonho. Então, fora isso, Jacó sai da experiência 
mais forte e mais fraco. Certo, mais forte na força de Deus, mais fraco na sua própria força, mas 
com uma nova identidade. 
 
Agora, quero que ouça com atenção. Eu quero que você tenha o sonho de Deus para sua vida, 
mas ainda mais importante do que eu querer ter o sonho de Deus para sua vida, eu quero que 
você entenda que Deus faz Seu trabalho mais profundo em sua vida para mudar sua identidade, 
mudar como você se vê. Porque este é um dos maiores problemas que todos temos, nós nos 
vemos como nos disseram para ver a nós mesmos e essas pessoas mentiram. Nem sempre foram 
precisos, não eram imparciais, não eram amor incondicional, eles se viam como te viam. 
 
Deus faz Seu trabalho mais profundo para mudar nossa identidade e a forma como nos vemos. 
Esse é um processo ao longo da vida para uma mudança duradoura, você terá que mudar a forma 
como se vê, sua percepção de si mesmo. Para você, por que estou compartilhando isso com 
você? Em vez de falar sobre os passos para descobrir o sonho? Porque a forma como você se vê 
afeta tudo o resto da sua vida, inclusive o seu sonho.  
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Alguns de vocês não podem sonhar o grande sonho de Deus porque pensam, “Bem, isso não sou 
eu”. E esse é o problema. Você age de acordo com o que pensa de si mesmo e está errado. Quero 
que veja como Deus te vê. Você se vê, “Bem, eu sou um Jacó. Sou um manipulador. Vejo os 
meus pecados, vejo os meus defeitos”. Deus diz: “Não, você vai ser Israel. Você tem uma nova 
identidade. Você é um Príncipe de Deus. Você é uma princesa com Deus”. Somente Cristo pode 
fazer esse tipo de mudança radical em uma pessoa, independentemente de quem você é, 
independentemente do que você fez, Jesus Cristo quer lhe dar uma nova identidade. Na verdade, 
ele promete. 
 
2Coríntios 5:17 diz isto: “Se alguém pertence a Cristo, é uma nova criação”. É uma nova 
identidade, uma nova pessoa, um novo ser, não é uma guinada, é uma nova vida. “Se alguém 
pertence a Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se foram.” Os nomes antigos, os rótulos 
antigos, “Bem, você está descoordenado. Bem, você nunca chegará a nada. Bem, você é um 
fracasso”. “As coisas velhas se foram, tudo se tornou novo.” Este é o ponto de partida para o 
sonho de Deus para sua vida.  
 
Permitam-me que termine com quatro perguntas. Tudo bem. Vamos rever essas quatro fases da 
luta por trás do sonho que Deus quer dar a vocês. Número um, em que áreas de sua vida você 
está lutando com Deus? Talvez você não tenha percebido que é realmente uma luta com Deus, 
mas você tem lutado com Deus. Em que áreas de sua vida você está lutando com Deus? “Então 
eu não entendo isso. Eu não tenho certeza do que você está falando.”  
 
Bem, deixe-me ser mais específico. O que você sabe que é a coisa certa a fazer, mas você 
continua ignorando Deus e não fazendo isso? Você sabe que é a coisa certa passar tempo com 
Deus todos os dias em oração, ler a palavra de Deus, passar algum tempo quieto com Deus, você 
está fazendo essa coisa? Deus diz: “Devolva-me 10% da sua renda”. Você está fazendo isso? 
Deus diz: “Quero que perdoe as pessoas que te magoaram”. Você está fazendo isso? Continua a 
desobedecer. Você continua lutando com Deus e diz: “Deus, eu não quero largar essas coisas. 
Meu ex me machucou e quero ficar com o ressentimento”.  
 
E você ama seu ressentimento. Você tem que deixar pra lá. Por que não confia em Deus com 
esse problema? Isto é o que significa perguntar: “Qual é a minha luta contra Deus?” Você tem 
lutado com esse problema e você está olhando e diz, “É uma situação sem vitória”. Bem, o que 
isso significa? Pare de ter medo de deixar Deus controlá-lo. Pare de ter medo de deixar Deus 
estar no comando do problema que domina você, porque tudo é uma vitória para Deus. OK.  
 
Eis a segunda pergunta: compromisso. Em que áreas de sua vida você sentiu que desistir agora 
pode parecer mais fácil e se afastar de tudo isso? Bem, pode parecer mais fácil, mas é melhor 
você perguntar a Deus primeiro, e se você se afastar disso, perderá a maior bênção da sua vida. 
Jacó lutou até o amanhecer e disse: “Não vou deixar você ir até que me abençoe”. Você pode 
estar pronto para sair do seu casamento, não faça isso, entregue para Deus. Procurem e deixem 
que Deus derrame sua bênção. Você pode estar disposto a desistir do seu trabalho. Você pode 
estar disposto a desistir de si mesmo. Você pensou em suicídio, não faça isso. Dai tudo o que 
magoa você para Deus e busque a ajuda dEle. 
 
Deixe-me fazer a terceira pergunta, a pergunta da confissão. O que você precisa admitir sobre si 
mesmo? Qual é o denominador comum em todos os seus problemas? Você? O que você precisa 
admitir sobre si mesmo? Quando você vai encarar a verdade sobre você? Quando você vai ter a 
coragem de compartilhar isso com os outros? Deus diz: “Qual é o seu nome? Quem é você?” 
Você pode conversar sobre isso com um conselheiro na igreja Saddleback, você pode participar 
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de uma Celebração da Cura ou em qualquer um dos nossos grupos de apoio que o ajudarão a ter 
coragem.  
 
Não precisa contar a todos, mas precisa contar a alguém. A Bíblia diz que revelar seus 
sentimentos é o começo da cura. Confesse seus defeitos um por um e você será curado. Então 
seja honesto, seja autêntico, seja real. Estamos em uma igreja onde todos sabem que ninguém 
pode dar conta de tudo. Estamos todos no mesmo barco, somos todos pecadores. 
 
Que tal a pergunta número quatro, você vai deixar Cristo lhe dar uma nova identidade? Eu não 
me importo com o que as outras pessoas disseram sobre você, eu não me importo com o que seus 
pais rotularam você ou seus colegas o rotularam na escola ou seus parceiros no trabalho 
rotularam você ou seu parceiro em casamento ou os profissionais ao seu redor, realmente não 
importa, Deus sabe que por trás de cada Jacó há um príncipe ou Princesa. Isso é você.  
 
Agora, aqui está sua hora de sonhar sua lição de casa para esta semana. Número um, eu quero 
que você leia o devoto e Portas Abertas, aquele livro que eu escrevi de 1 a 7 de março, ok. 
 
Segundo, no seu pequeno grupo esta semana, quero que assista e discuta a aula de vídeo número 
três, que é a terceira Porta Aberta e é chamada de Porta para a Grandeza. Se você não está em um 
grupo pequeno, não é tarde demais, não perca isso, depois do culto, vá para a mesa, sua mesa de 
grupos pequenos no seu campus e diga: “Ajude-me a entrar em grupo. Ajude-me a formar um 
grupo”. Você pode pegar alguns amigos e dizer: “Olha, vamos estudar isso”. Literalmente 
milhares de pessoas estão estudando isso. Dezenas de milhares de pessoas estão estudando isso 
por cerca de 40 dias. Começamos, eu acho, com mais de 2.000 novos pequenos grupos em nossa 
igreja. Você pode começar um. Então saia e pegue o currículo e o material. Está tudo aí. 
 
Número três, ore por todos os que estão participando. Semana passada, nós demos aqueles 10 
cartões que você colocou em sua mesa. Se você não estava aqui semana passada, vá lá fora e 
pergunte a alguém: “Como posso conseguir um daqueles cartões de oração onde estamos orando 
um pelo outro”. Porque todos estão orando por você, você precisa estar fazendo a sua parte, 
orando por todos os outros durante este tempo para a campanha Sonhar.  
 
E número quatro, aqui está nosso versículo de memória para a semana, 2Coríntios 5:17: “Se 
alguém pertence a Cristo, é uma nova criação.” Tudo bem? Agora, lembre-se quando 
memorizamos, dizemos o verso antes e depois. Diga o endereço. 2Coríntios 5:17, então vamos 
ler isto em voz alta juntos. OK. 
 
Congregação: 2Coríntios 5:17: “Se alguém pertence a Cristo, é uma nova criação”. 
 
Rick Warren: E onde é isso? 
 
Congregação: 2Coríntios 5:17. 
 
Rick Warren: E a propósito, o que é 2Coríntios 5:17? 
 
Congregação: “Se alguém pertence a Cristo, é uma nova criação”. 
 
Rick Warren: E onde é isso? 
 
Congregação: 2Coríntios 5:17. 
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Rick Warren: Aqui está o que eu quero que você faça, anote isso no cartão e memorize-o esta 
semana. Esta é a sua nova identidade. Você não é o que o mundo diz que é, nem sequer é quem 
pensas que é, você é quem Deus diz que é. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de 
Deus. Se alguém atrasa Cristo, ele ou ela é uma nova criação. Deixe isso entrar fundo em sua 
alma esta semana.  
 
Deixe-me rezar por você, vamos inclinar nossas cabeças. Se você nunca abriu sua vida a Cristo, 
diga: “Jesus Cristo, entre na minha vida agora. Quero conhecer você. Quero confiar em você. 
Preciso de uma nova identidade”. Diga: “Jesus Cristo, preciso de um novo começo. Preciso que 
todos os meus pecados sejam perdoados. Preciso de um propósito para viver. Preciso de um lar 
no céu. Quero seguir você”. 
 
Senhor, quero agradecer-lhe pela nossa família da igreja, por todos os nossos campi e por 
aqueles que estão assistindo online agora. Oro para que esta mensagem sobre Jacó vá para casa 
conosco enquanto nos preparamos para começar a planejar e preparar seu sonho para nossas 
vidas na próxima década. Oro para que estejamos dispostos a passar pela luta por trás do sonho, 
para que vejamos que a crise em nossas vidas, a batalha e as lutas livres, os conflitos que estamos 
tendo com os outros, realmente estão em conflito com o Senhor. E não voltaremos para o 
Senhor.  Queremos parar de brigar com o Senhor , mas queremos dizer que não vamos deixar ir 
até que o Senhor nos abençoe. Ajude-nos a ser honestos e abertos a admitir quem realmente 
somos para o Senhor. Não estás chocado, não estás atordoado, não nos envergonhas. Não estás 
zangado connosco, estás zangado por nós. 
 
E então, Senhor, vamos ouvi-lo nos dar uma nova identidade, príncipe de Deus, princesa de 
Deus, que não somos quem costumávamos ser, mas somos pessoas novas em Cristo e temos 
confiança, temos certeza porque o Senhor mudou nossa identidade. Obrigado antecipadamente 
por usar os pequenos grupos esta semana para nos ajudar a crescer no Senhor e aprender a viver 
uma vida de grandeza. Oro uma bênção a todo o nosso povo em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe a todos. 
 


