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Jaboque, o lugar onde Jacó lutou com Deus e se rendeu totalmente a ele, exemplifica o lugar onde os cristãos
lutam as suas batalhas pessoais. Não existem conselheiros, amigos ou ajudadores – apenas você e Deus. Em
Jaboque, Jacó derrubou o seu último ídolo e venceu a sua maior vitória. Foi lá que ele recebeu um novo caráter e
um novo nome – Israel.
“Naquela noite Jacó levantou-se... para atravessar o lugar de passagem do Jaboque” (Gênesis 32:22). Jaboque
significa “um lugar de passagem”, mas também quer dizer “luta; esvaziar-se e derramar-se”. A gloriosa verdade
revelada neste lugar tem tudo a ver conosco hoje. É onde o povo de Deus descobre o poder secreto sobre o
pecado constante. Ele representa uma crise de vida ou morte, aquela que nos leva à entrega total.
Estamos acostumados com as duas travessias – a do Mar Vermelho e a do Rio Jordão. Cruzar o Mar Vermelho
representa um novo começo, saindo do mundo, “ser salvo”. Cruzar o Jordão representa um compromisso de
andar com o Senhor, ler a Palavra, testemunhar, crescer em Cristo e receber a plenitude do Espírito Santo.
Porém, tem mais – uma terceira travessia, a entrada no verdadeiro lugar de descanso em Deus. Não pode existir
vitória gloriosa sobre si mesmo e o pecado até que você tenha o seu Jaboque pessoal. Milhares de crentes cheios
do Espírito nunca conheceram verdadeiro descanso por causa dos seus pecados secretos ou incredulidades.
Deus disse a Israel: “Vemos, assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar” (Hebreus 3:19).
Nosso Senhor quer transformar-nos num novo povo com coração puro e mãos limpas. Nosso Jaboque pessoal é o
lugar onde o Senhor ouve o nosso clamor e nos toca, assim como tocou Jacó. Enquanto Jacó lutava com o
Senhor, a sua coxa deslocou-se e o Senhor o enfraqueceu propositadamente, mas ele saiu dali em gloriosa
vitória. O mesmo pode ser verdade para ti. Ele pode aleijar os seus esforços humanos e te fazer mancar,
humilhado e aleijado. Porém, a sua entrega o fará caminhar em vitória, totalmente dependente do seu Libertador.
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