
Débora entendeu que Deus é sempre fiel às Suas promessas.

Ela foi obediente à voz de Deus, pois realmente confiava Nele. 
Débora acreditava que Deus protegeria e cuidaria tanto dela 
como de Seu povo. Mesmo no meio da batalha, Deus lhe deu 
coragem e convicção para enfrentar os seus inimigos em nome 
da nação.

Deus a usou poderosamente para ajudar a restaurar a paz e a 
segurança dos israelitas como nação. Deus também usou Débora 
para alcançar muitas pessoas em um nível pessoal, ajudando-as 
a resolver as suas disputas e problemas.

Haverá momentos em sua vida em que Deus pode querer usá-lo(a) 
como uma pessoa que contribui para mudança ou restauração. 
Portanto, é importante estar aberto(a) à orientação do Espírito 
Santo e andar no poder do Seu amor.

Você pode ler mais sobre a história de Débora na Bíblia, em Juízes 4.

A história de Débora Uma voz de vitória

Débora era casada com Lapidote e foi uma das profetisas de Deus.

Ela foi escolhida por Deus para ser juíza sobre Israel. Naquela época, 
um juiz era alguém que trazia sabedoria e direção a disputas ou 
calamidades individuais, bem como assuntos políticos ou militares. 
O foco principal de um juiz era o bem-estar do povo de Deus.

Antes de Débora assumir o seu cargo, Deus usou um homem chamado 
Eúde. Ele ajudou radicalmente a libertar os israelitas da opressão e do 
ataque dos moabitas (Juízes 3). Eúde também era juiz.

Infelizmente, Israel não demorou muito para negligenciar o caminho
do Senhor. Como resultado, o Senhor removeu a Sua cobertura 
protetora, permitindo que Jabim, o rei de Canaã, triunfasse sobre
eles por vinte anos.

O povo de Deus aproximou-se dEle, implorando por Sua misericórdia 
e libertação de seus inimigos cananeus que os oprimiam.

Deus então falou com Débora e deu um comando para Baraque, que 
era o líder do exército do Senhor (israelitas), levar dez mil homens ao 
monte Tabor. O plando de Deus era entregar os seus inimigos em suas 
mãos. Baraque estava relutante e só concordou em ir se Débora estivesse 
preparada para ir com ele.

Débora era uma guerreira muito corajosa. Ela, portanto, foi à guerra em 
nome do povo de Deus (Juízes 4:8). Ela se juntou a Baraque e dez mil 
soldados para enfrentar Sísera, o comandante do exército de soldados 
malignos de Jabim.

Deus foi fiel ao dar a vitória ao Seu povo na batalha. Ele provocou uma 
grande confusão às tropas cananeias, enquanto os israelitas usavam as 
suas espadas contra os seus inimigos.
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Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você 
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará 
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação 

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que Jesus
morreu por mim na cruz.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o Senhor
da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro. Amém.

(Para saber mais, leia Romanos 10:9, 10)

Oração pela sua cura:
Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua 
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, Tu conheces a 
minha história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. 
Recebo a Tua cura para restaurar a minha alma.
 Em Nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço.
 Amém.

“E Débora disse também a Baraque: ‘Vá! Este é o dia em que o Senhor
entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente!’

Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por dez mil homens.”
Juízes 4:14 (NVI)


