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UMA ESCADA QUE DA ACESSO AO CEU 

 Gênesis 28:11 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. 12 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; 13 E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de 

Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua 

descendência; 14 E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e 

ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da 

terra; 15 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. 16 Acordando, pois, 

Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar; e eu não o sabia. 17 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. 18 Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha 

posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. 19 E chamou o 

nome daquele lugar Betel; o nome porém daquela cidade antes era Luz. 20 E Jacó fez um voto, 

dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e 

vestes para vestir; 21 E eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus; 22 E 

esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, 

certamente te darei o dízimo. 

 E ai bênçãos de DEUS... Vc pode Dizer: EU ESTOU DEBAIXO DE CEUS ABERTOS? 

 A escada de Jacó foi uma revelação em um sonho que o patriarca de Israel teve, quando deixou 

a cidade de Berseba, na região do deserto do Negueve, indo em direção a Arã, onde o seu tio 

Labão morava. 

 A certa altura da viagem, ele chegou a um lugar chamado Luz, já dentro da terra de Canaã. 

Esse era o mesmo lugar onde o avô de Jacó, Abraão, tinha estendido a sua tenda, décadas 

antes. 

 E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao 

ocidente, e Ai ao oriente; e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 

 Jacó já tinha caminhado aproximadamente 130 km, de Berseba até Betel. Uma boa caminhada, 

porém o caminho até Arã estava muito distante, pois ainda levaria outros exaustivos 934 km 

para chegar ao seu destino. 

 Muitas vezes os nossos caminhos, os nossos destinos parecem tão longe, tão distantes. Nós 

andamos, nos esforçamos, mas tudo parece longínquo. E Jacó parou naquela cidade porque o 

sol já tinha se posto, e a estrada estava em total escuridão. 

 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 

 Já era noite, Jacó estava cansado da viagem. Estava solitário na escuridão. O cansaço, a 

escuridão e a solidão, falam de momentos difíceis. Estamos todos sujeitos a passar por 

problemas que nos façam sentir como Jacó, naquele dia. 

 O interessante dessa passagem é que ele poderia ter feito um travesseiro de algum material 

mais macio. Certamente ele viajava com algum tipo de tecido, que poderia encher com grama, 

folhas, pois Betel não é uma cidade de deserto, possui vegetação. 
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 Mas Jacó escolhe uma das pedras do lugar, para descansar a sua cabeça sobre ela, e passar a 

noite. É uma linda mensagem que o texto nos passa aqui, pois a pedra é Jesus Cristo! 

 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal 

pedra da esquina; Efésios 2:20 

 Descansar a cabeça sobre a pedra, é entregar-se totalmente em confiança ao Senhor, seguro de 

passar a noite inteira, isto é, seguro para passar todo o momento de provação, mesmo 

parecendo estar sozinho, mas descansando em Cristo, a nossa rocha firme e inabalável. 

UMA ESCADA PARA O CÉU...  A CRUZ é uma escada para o céu 

 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 

 Jacó então dormiu e sonhou com uma escada, cujo topo tocava no céu. Muitas vezes os sonhos 

são revelações divinas, assim como foram os sonhos de José do Egito. 

 Os seus sonhos, seus projetos, precisam ser sonhos e projetos que tocam os céus!...  

 A escada de Jacó representava uma ponte que liga a terra ao céu. Isso porque no princípio 

Deus criou o céu e a terra. E Ele fez separação entre as águas que estavam abaixo da expansão 

e as águas que estavam acima da expansão dos céus. 

 Desde que o Eterno fez o mundo, Ele criou essa separação entre a terra e o céu, isto é, há uma 

separação intransponível ao homem, entre o mundo humano e o mundo divino.  

 Houve um momento na história do Gênesis em que os homens tentaram romper essa 

separação, mas por meios puramente humanos... Foi quando tentaram construir a torre de 

Babel. Liderados por Ninrode, eles construíram um zigurate, uma torre em forma de escada, 

semelhante a escada de Jacó, para tentar tocar no céu, para tocar no divino. Tentavam ligar o 

mundo dos homens ao mundo do ETERNO. 

 E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus Gênesis 

11:4 

 Veja a semelhança na linguagem usada na escada de Jacó e na torre de Babel, em ambas as 

descrições o topo/cume toca nos céus. Os homens buscavam unir o mundo material com o 

mundo espiritual, só que por seus próprios meios. Eles não possuíam a escada revelada a Jacó. 

 JESUS É A ESCADA DE JACÓ,  O nosso Mestre Jesus, quando na Galiléia, revelou a 

Natanael que Ele mesmo era a escada que faz a ligação entre a terra e o céu, entre o mundo 

físico e o mundo espiritual. Ninguém pode se conectar com Deus, a não ser por meio dessa 

ponte espiritual. 

 E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os 

anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. João 1:51 

 É por meio de Jesus que as nossas orações são elevadas deste mundo material até o mundo 

divino. É por meio dele, a nossa escada, que subimos nas dimensões espirituais para poder falar 

com Deus. 

 Ele é a escada que Jacó viu, uma visão, um sonho profético, a verdade que nos mostra que para 

unir o céu e a terra é necessário uma ponte, um intermediário, um intercessor que tenha o 

poder e o direito de voltar a nos unir com o Criador. 
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 Jesus conquistou esse direito pois um dia Ele também foi elevado da terra, subindo no monte 

calvário, e no madeiro, crucificado, comprando os homens para Deus, com preço do Seu sangue 

derramado em favor de muitos, aqueles que creem e confessam o Seu nome. 

 A cruz de Cristo é semelhante a uma escada, uma ponte para o céu. 

 Precisamos manter o acesso ao céu... sonhar, projetar até o céu 

 Colocar a cabeça, na PEDRA ANGULAR, JESUS CRISTO, Para SONHAR E ABRIR O 

PORTAL DE ANJOS DE DEUS 

 NOSSA CABEÇA PRECISA ESTAR EM JESUS, NOSSOS SONHOS PRECISAM TOCAR 

OS CEUS! 

 ALI JACÓ FEZ UM VOTÓ, ALI FEZ UMA ALIANÇA DE FIDELIDADE, DEUS NEM 

PEDIU A ELE DIZIMOS, E EL JÁ ENTENDEU QUE QUERIA PROSPERAR 

 CHEGOU A HORA DE VC RECLINAR A CABEÇA E EDIFICAR JESUS COMO COLUNA 


