
“E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão 

a casa de Deus; e esta é a porta dos céus.” Gênesis 28:17 
 

Tema: Sonho de Jacó, a porta dos céus. 

Introdução: Jacó encontra a porta dos céus, quando estava fugindo e 

descreditado. 

 

Corpo do Sermão 

 

1. Contexto Histórico 

1.1. Abraão 

Abraão e Sara tentavam ter um filho. Imagine há quanto tempo? Deus os 

chama sem esperança alguma e promete não um filho e sim uma grande 

nação. 

Quando Deus nos chama, nem esperanças têm e depois ainda 

reclamamos quando Ele nos faz promessas e estas demoram se cumprir 

(Abraão se queixou). 

 

1.2. Isaque 

Casou-se com Rebeca, esperou 19 anos para ter seus filhos.  

Deus também apareceu para Isaque. 

 

2. Jacó roubou a bênção de seu irmão e fugiu 

 

3. Jacó partiu mesmo com medo do futuro incerto 

“Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã;” Gênesis 28:10 

É preciso partir... Não ficar parado!  

 

4. Jacó dormiu (descansou) 

“E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto; e 

tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e 

deitou-se naquele lugar.” Gênesis 28:11 

 

Descanse no Senhor! Quando descansamos no Senhor, Ele fala conosco. 

 



5. A pedra 

“Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A 

pedra, que os edificadores reprovaram, Essa foi feita cabeça da esquina. 

Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre 

quem ela cair será feito em pó.” Lucas 20:17,18 

 

6. Sonho de Jacó  

6.1. A escada (Oração, fé e estágios). 

“E sonhou: e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e 

eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela;” Gênesis 28:12 

 

A escada simboliza um meio, um veículo: Oração e fé. Anjos levavam 

orações e traziam respostas. 

A escada também representa que tudo na vida são processos e estágios. 

 

6.2. Jacó recebeu uma promessa e uma segurança 

“E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei 

tornar a esta terra; porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te 

tenho falado.” Gênesis 28:15 

 

6.3. Jacó precisava ver a porta dos céus 

Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo; tanto entrará como 

sairá e encontrará pastagem. João 10:9 

 

A porta faz separação entre dois ambientes (espiritual e carnal) 

 

7. Deus tratou com Jacó ao se encontrar com ele no vau de Jaboque 

Deus não vai te abençoar plenamente você sendo velha criatura 

8. Jacó teve que voltar a Betel 

Não se afaste da porta! Não se afaste da Casa de Deus! 

 

9. Conclusão 

a) Recapitulação 

b) Aplicação do Sermão: Deus tem uma porta pra nós, Jesus é a porta.  

c) Apelo ao Público: Busquemos a porta, a porta dos céus. 


