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UM PERSONAGEM ESCONDIDO
Pr. Daniel Benitez – Ministério dos Desbravadores da União Paraguaia
PROPÓSITOS
1- Afirmar a autoestima das crianças e jovens, ao considerarem o exemplo e a vida de Jabez.
2- Fazer um apelo específico quanto à pureza e santidade.
3- Levar todos a afirmarem e a aprofundarem sua comunhão pessoal diária a fim de sempre estarem protegidos nas mãos
de Deus.
ORIENTAÇÕES GERAIS
De alguma forma, envolver todos os desbravadores no culto: no louvor, formando um coro musical; na recepção e
despedida; entregando algum presente às visitas; na coleta dos dízimos e das ofertas; compondo a plataforma; na oração;
e mesmo participando na ilustração do sermão.
Preparar quatro cartazes ou outro material com as quatro frases da oração de Jabez. Pedir aos desbravadores que, no
momento certo, mostrem os cartazes durante o sermão. No final, todos poderão orar lendo as quatro frases.
Preparar uma história para as crianças, no momento da criança, com a participação de alguns desbravadores.
Não esquecer de falar um pouco (5 minutos) sobre a importância do Clube de Desbravadores na igreja e para os
adolescentes.
No mesmo de setembro é realizado o Batismo da Primavera, sob o tema “A Vitória Mais Importante”. É muito importante
que haja muitos desbravadores preparados para o batismo. Se na sua igreja ou congregação o batismo ocorrer na parte da
manhã, prepare toda a programação para que no final do sermão os “batizandos sejam postos nas mãos de Deus” por
meio da cerimônia batismal. Esteja atento para que o culto termine no horário costumeiro.
ILUSTRAÇÃO ESPECIAL: O ovo, a pedra e as mãos.
Materiais:
Tigela ou recipiente de vidro (transparente) média ou grande.
Uma pedra média (máximo de 500 gramas)
Dois ovos de galinha.
Objetivo:
Ressaltar a ideia de que o mal e o pecado causam danos. É impossível trombarmos com eles e não ficarmos prejudicados.
Há apenas uma forma de vencer o pecado.
Apresentação:
PRIMEIRA PARTE: Coloque o recipiente de vidro em lugar bem visível a todos (pode ser sobre uma mesa) e pôr a pedra em
seu interior. No início do sermão, pegar o ovo e lançar um desafio à igreja e, especialmente, aos desbravadores. Explicar
que você deseja jogar o ovo sobre a pedra, mas sem que ele se quebre. O desafio é que alguém dê uma ideia de como
fazer isso. Dizer-lhes que você permitirá um tempo para que pensem, porém eles deverão estar atentos ao sermão para
no final apresentarem a resolução do problema.
Siga com o sermão e no final você fará a experiência.
SEGUNDA PARTE: No momento oportuno, (no final do sermão), pegue novamente o ovo e veja se alguém tem a resposta
sobre como fazer com que o ovo bata contra a pedra sem se quebrar. Depois de ouvir as sugestões, jogue o ovo sobre a
pedra. Claro, ele irá quebrar-se.
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Faça estas perguntas: O que acontece quando o ovo se choca contra a pedra? Ou talvez: O que acontece se jogarmos o
ovo sobre a pedra? O resultado será o mesmo: O ovo irá quebrar.
Conclusão: É impossível que o ovo não se quebre ao atingir a pedra.
Aplicação: É impossível que brinquemos com o pecado sem sermos prejudicados, feridos.
TERCEIRA PARTE: Nesta parte, para concluir o sermão, apresente o segredo do êxito. Pegue outro ovo.
Pergunte: Será que de fato não há uma forma de fazer com que o ovo não se quebre? (Peça a um desbravador para pegar
a pedra e jogar nas suas mãos. Ao você proteger o ovo, a pedra cairá no chão e ainda que toque em suas mãos, não
quebrará o ovo.)
Conclusão: Todos somos pecadores e frágeis como este ovo. Todos os dias necessitamos da proteção das mãos de Deus.
Aplicação: Jesus tem as mãos feridas com cicatrizes que permanecerão por toda a eternidade para nossa proteção e
salvação. Somente nas mãos de Deus temos segurança, perdão e esperança.

SERMÃO - UM PERSONAGEM ESCONDIDO
I. INTRODUÇÃO
1. Ilustração especial: O ovo e a pedra (PRIMEIRA PARTE)
2. Quantos aqui alguma vez fizeram o Ano Bíblico? Na verdade, seria muito bom que todos fizéssemos o Ano Bíblico
para aprendermos muitas coisas e explorarmos muitas seções da Bíblia que nos seriam desconhecidas de outra forma.
Dentre os que já fizeram o Ano Bíblico, vocês conseguem se lembrar do que leram quando chegaram ao livro de primeiro
Crônicas? Vamos abrir a Bíblia, pois lhes quero mostrar algo interessante. Vejam o que aparece no capítulo 1, no capítulo
2, no 3 e até o 6! Vocês notaram algo especial? Trata-se de uma lista interminável de nomes! A propósito, se alguém
estiver buscando uma ideia de um nome para o bebê, ou futuro filho, aqui há várias sugestões. Voltando para o Ano
Bíblico, somos tentados a pular esses capítulos e seguir com as histórias. Porém, algo muito interessante aparece no
capítulo 4, nos versos 9 e 10 que lhes desejo apresentar.
3. Texto: 1 Crônicas 4:9,10.
4. O que levou o autor deste livro a fazer uma pausa na interminável lista de nomes para fazer alguns comentários a
respeito de Jabez? Isso chama a nossa atenção e iremos analisar, juntos, a informação dada por esses versos.
II. O JABEZ CRIANÇA
Há alguns aspectos muito interessantes para se considerar na vida de Jabez, ainda que a Bíblia nos dê tão pouca
informação a respeito dele. Essa é a única vez que Jabez aparece na Bíblia; porém, eles nos deixa algumas lições muito
valiosas. Analisemos primeiro o verso 9 e tentemos imaginar o Jabez na infância.
1. O nome:
a. Nos tempos antigos, todos os nomes tinham um significado. Esse era o costume e quando alguém dizia o nome,
todos sabiam o significado desse nome. Por outro lado, muitas vezes o nome tinha que ver com as circunstâncias do
nascimento da criança ou com seu caráter.
b. Por exemplo, sabemos que Isaque significa “riso” e todos conhecemos bem a história de por que o menino
recebeu um nome cujo significado é “riso”. Por outro lado, Jacó significa “enganador” e é interessante como esse nome se
cumpriu na vida desse jovem quando enganou seu irmão, Esaú, para tirar-lhe a primogenitura; é também interessante
como muitos anos depois, o próprio Deus mudou seu nome para Israel, que significa “aquele que reinará com Deus”.
c. Agora imagem Jabez e o significado de seu nome. Usando a linguagem de nossos dias, podemos dizer que o nome
Jabez significa “dor de parto”. Imagine que todas as vezes que lhe perguntavam o nome ele respondia: Jabez (“dor de
parto”). Sem dúvida, todos riam dele! Pensem no dia em que Jabez foi para a escola e toda vez que conhecia um novo
amigo e lhe perguntavam o nome, havia risada por todos os lados! Quando a professora fazia a chamada, ele não queria
que ela chegasse no seu nome!
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d. Outro detalhe a considerar é que a Bíblia diz que foi sua mãe que lhe deu esse nome, e o fato curioso é que o
nome de seu pai nem mesmo é mencionado. É muito provável que Jabez não conheceu seu pai. Sem dúvida, não ter o pai
presente é uma experiência difícil para toda criança.
e. Ao olhar esse quadro, qualquer um pode supor um futuro sombrio para esse menino. Podemos dizer que Jabez
começou a vida em desvantagem, quando comparado com muitas outras crianças. É por isso que somos impactados com
o fato de que o autor de 1 Crônicas tenha feito uma pausa na interminável lista de nomes, pois lhe pareceu muito
importante fazer alguns comentários sobre Jabez e começa dizendo que ele: “foi mais ilustre que seus irmãos”.
2. A grande pergunta é: O que ele fez para ser “mais ilustre do que seus irmãos”? Qual foi seu segredo? Será que eu
posso olhar para Jabez e aprender algo e também alcançar êxito?
III. A ORAÇÃO DE JABEZ
A Bíblia diz que nesse contexto, rodeado de todas as circunstâncias desfavoráveis, Jabez “invocou a Deus”. Vocês
notaram que “invocar” é mais do que “orar”? Assim como clamar é mais incisivo do que pedir. Visto que ele não tinha um
pai a quem recorrer, pediu a ajuda de seu Pai celestial; esse Pai também é seu Pai e o meu Pai. A oração que Jabez
proferiu tem apenas 4 frases, mas cada uma delas com riquezas e importante lição para todos nós.
1. A primeira frase diz: Jabez orou ao Deus de Israel: ‘Ah, abençoa-me”. Jabez pede uma bênção a Deus, mas não da
forma comum como muitas vezes oramos: “Senhor, abençoa-me neste dia...”. Não, ele está pedindo uma bênção especial
porque tem em mente uma tarefa especial. Um grande sonho, que ele reconhece que será impossível realizar sem o poder
e a ajuda de Deus.
Jabez tinha um sonho. E você tem sonhos? Eles lhe parecem impossíveis de serem alcançados? Por que não fazer
como Jabez e pôr esses sonhos nas mãos de Deus? Nosso Deus é o Deus do impossível. A Bíblia contém muitas histórias de
coisas “impossíveis” aos homens, mas que se tornaram possíveis pois Deus estava no controle. Você está pedindo a Deus
para lhe dirigir a vida? Você está disposto a pôr seus sonhos nas mãos de Deus e a se arriscar a Lhe permitir mostrar o
melhor caminho para sua vida? Quero deixar-lhes uma linda ideia como um desafio: Os sonhos de Deus para sua vida são
muito melhores e maiores do que os seus melhores sonhos. Você crê assim? Convido-o a fazer como Jabez e pedir a Deus
que o abençoe. Porém, você deve confiar na Sua direção. Não há nada melhor do que estar no lugar que Deus deseja para
você, e fazendo o que Ele quer que você faça.
2. A segunda frase de sua oração diz: “e aumenta as minhas terras!” Jabez pediu mais trabalho para Deus. Mais
oportunidades de fazer coisas maiores. Maior influência para poder ajudar a outras pessoas. Ele deseja ser um
instrumento poderoso nas mãos de Deus. Esse menino que havia iniciado a vida em desvantagem, transformara-se em um
jovem de fé. Não confiava em seus talentos, recursos ou habilidades, antes, confiava em Deus. Ele Lhe pedira uma bênção
especial e agora saiu a trabalhar nesse alvo, confiando que Deus estaria com ele e que com o poder do Senhor ele obteria
a vitória. Há um pensamento muito interessante que diz: “Deus não chama os homens para honrá-los, mas para lhes dar
trabalho”. Você tem o desejo de servir a Deus? Então, prepare-se para trabalhar. Não tema os desafios. Simplesmente,
coloque-se nas mãos de Deus e avance pela fé.
3. A terceira frase de sua oração nos diz: “Que a tua mão esteja comigo”. Jabez sabia que necessitava de Deus a cada
passo do caminho. Não era apenas receber a bênção especial de Deus e ponto final. Eu vejo nessa frase uma ideia que
chamamos de Comunhão pessoal diária. É impossível ter forças para lutar contra o inimigo e sair vitorioso se não
dedicarmos tempo, a cada dia, para buscar forças junto à Fonte de todo o poder. Jabez sabia disso e assim pede a Deus
dizendo que necessita que Sua mão esteja com ele, a cada dia, a cada passo. Quantos casos tristes conhecemos de
pessoas, entre elas líderes da igreja, que caíram. Ninguém está livre de ser vitimado pelo inimigo. O segredo está na frase
da oração de Jabez. Nunca soltar da mão de Deus.
4. E a quarta frase nos deixa duas verdades muito simples e claras: “guardando-me de males e livrando-me de dores”.
a. Deus é o Único que nos pode proteger do mal. Nós não temos forças para enfrentarmos o inimigo. Por isso há
lindos pensamentos como o que nos diz: “A oração não é o preparo para a batalha, mas é a própria batalha que é ganha
sobre os joelhos.” A cada dia necessitamos clamar a Deus por Seu auxílio para as lutas e para as tentações deste dia. Não
podemos nos dar o luxo de sairmos para o dia sem essa proteção, sem essa ajuda. Jabez sabia disso e assim pede a Deus
que o livre do mal.
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b. A segunda verdade que encontramos nessa frase é que o mal causa dores. Jabez clama a Deus e Lhe pede que o
livre do mal, porque diz: “O mal, se me alcançar, irá me causar dores”. Essa é uma verdade absoluta. Há um ditado popular
que diz: “Quem brinca com fogo acaba se queimando.” De forma geral isso é verdade. Porém, eu já vi alguns jovens muito
habilidosos, nos semáforos de algumas grandes cidades, que fazem malabarismo com tochas acesas, e que literalmente
podemos dizer que “brincam com o fogo”, e não se queimam! Porém, meus queridos jovens, o mesmo não se dá com o
pecado. Com o pecado não se brinca. É impossível que você brinque com o pecado e que saia ileso. Repito, essa é uma
verdade absoluta. É também verdade que há perdão, redenção e a graça de Deus. Porém, é também muito certo que o
pecado causa danos, fere, dói e deixa cicatrizes.
IV. CONCLUSÃO
Há muitas lições que aprendemos do exemplo de Jabez, mas quero destacar apenas três:
1. Não importa as suas raízes, não importa se você começou nesta vida em desvantagem – o êxito está ao alcance
de suas mãos. Você apenas tem que buscar a Deus, seu Amoroso Pai Celestial, como como Jabez fez.
2. Afastar-se do mal.
Ilustração especial: O ovo e a pedra (SEGUNDA PARTE)
3. O segredo do êxito está na absoluta dependência de Deus.
Ilustração especial: O ovo nas mãos (TERCEIRA PARTE).
Há uma linda citação no livro Caminho a Cristo, que diz: “Consagrai-vos a Deus pela manhã; fazei disto vossa
primeira tarefa. Seja vossa oração: ‘Toma-me, Senhor, para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés deponho todos os meus
projetos. Usa-me hoje em Teu serviço. Permanece comigo, e permite que toda a minha obra se faça em Ti.’ Esta é uma
questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-Lhe todos os vossos planos, para que se
executem ou deixem de se executar, conforme o indique a Sua providência. Assim dia a dia podereis entregar às mãos de
Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo.” (p. 70)

APELO: Concluo fazendo um apelo:
- Quantos aqui desejam dizer a Deus: “Eu quero ser como Jabez”?
- Quantos têm o desejo de deixar o passado para trás e, como Paulo, dizer: “esquecendo-me das coisas que
ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo”, confiando na graça e no poder de
Deus, e assim ser vitoriosos, jovens valentes e decididos, cumprindo a missão que Deus lhes confiou?
- Quantos querem fazer um voto de pureza diante de Deus, pedindo, assim como Jabez, que Deus os livre do mal
para que não sejam feridos? Quem está disposto a dizer a Deus: “Senhor, tira da minha vida TUDO o que me
possa afastar de Ti e me causar danos? (Música, filmes, Internet, amigos, vícios, festas, etc.)
- E, finalmente, quantos desejam estar sempre nas mãos de Deus a fim de estarem protegidos das pedras
lançadas pelo inimigo?
- O melhor lugar do mundo é estar nas mãos de Deus.
(Conclua com uma oração de consagração.)

