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SENTIR 
Você sabe qual é o significado do seu nome? Já procurou saber? 
 
Aproveite esse formato online das nossas células, e faça uma 
pesquisa rápida para saber.  
 
Tal vez você descubra coisas que tenham a ver com sua 
personalidade ou alguma afinidade com a sua vida. 
 
Agora, imagine um menino olhar para o nome dele e ver que ele 
significa “dores” e “tristezas”?  
APRENDER 
Os primeiros nove capítulos de 1 Crônicas são formados por 
genealogias, com uma lista de mais de 600 nomes. E no meio de 
todos aqueles, Deus escolheu alguém para receber um 
reconhecimento especial: Jabez.  
 
Humanamente falando, ele era alguém destinado a uma vida 
insignificante, pobre de sonhos e projetos. Desde seu nascimento 
já soubera o que era sofrer. E quando adulto foi escravo. Tudo lhe 
era desfavorável. 
  
Mas, ser lembrado apenas duas vezes nas páginas da Bíblia não 
foi motivo de reclamação. Ser privado de morar na sua própria terra 
por um tempo não foi desculpa. 
 

Então, por que Deus disse que esse homem se diferenciou dos 
outros? O que ele fez para que seu nome fosse preservado por 
mais de 4 mil anos? 
REFLETIR 
Quando olhamos para a história de Jabez, vemos que tinha tudo 
para dar errado. Quantos de nós que estamos aqui têm -ou tinham- 
tudo para dar errado? Por que? 
 
Como um garoto que se chamava ‘dor’ e ‘tristeza’, a Bíblia diz 
que “foi o homem mais respeitado da sua casa”?  
 
A mudança foi natural, sobrenatural ou as duas coisas? 
 
Como é que podemos mudar a nossa vida quando parece que tudo 
vai dar errado, que tudo aponta para o fracasso? 
 
Há alguma coisa que você deseja mudar na sua história? 
 
APLICAR 
Lembre-se, em Cristo, o nosso passado não determina o nosso 
futuro. Deus faz novas todas as coisas! 
 
Precisamos decidir obedecer a Palavra de Deus, e procurar 
sermos fieis ao Senhor.  
 
Assim como Jabez, a partir de hoje olhemos para o Pai e 
declaremos: “Senhor, eu quero construir uma história nova, eu 
quero resignificar a minha vida”. 
 
  


