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Deus nos guarda e livra 
1 Crônicas 4.9-10 

SENTIR 
Chegamos no final da nossa série! Ao longo do último tempo, 
trabalhamos a oração de Jabez, dividindo-a para entendermos que 
Deus quer nos abençoar, nos levar além, colocar Sua mão sobre nós e, 
para encerrar nossa série, que Ele nos guarda e livra.  
 
Essas foram as coisas que aconteceram com Jabez e que mudaram 
sua história. Aliás, este homem entendeu que Deus tinha o poder de 
mudar a sentença que ele carregava através do seu nome. 
 
Uma das lições mais poderosas que devemos aprender em relação a 
nossa jornada com nosso Deus é que: Ele é Aquele que tem a última 
palavra a nosso respeito. Certamente, Jabez entendeu isso e viveu o 
poder de uma oração respondida. 
APRENDER 
Dizem que “o grande perigo do sucesso é não ser guardado por Deus”. 
Não adianta alguém crescer espiritualmente, procurar alcançar a 
maturidade cristã e não ser guardado por Deus, como pediu Jabez. 
 
A nossa oração deve ser: “Senhor, guarda-me do mal! Esconda-me nas 
tuas mãos”. Nós não podemos passar um dia sequer sem estar no 
nosso quarto de joelhos, pedindo a Deus “Pai, guarda a minha vida e a 
minha casa do mal”. 
 
O que fez de Jabez “o mais respeitado entre seus irmãos” é que ele não 
procurou alcançar benefícios para si, mas procurou a presença de Deus 
no momento de sua maior dor.  
 
Jabez reconhecia que somente Deus poderia guardar sua vida e o 
guiar. Entendia que somente Ele era sua segurança e ninguém mais. 

Assim, diante das “tempestades” da vida, porque Deus lhe era sua 
proteção, então poderia prosseguir, porque o Senhor é nosso socorro. 
  
Tal vez você já tenha pedido a Deus par te guardar do mal e livrar das 
dores. Como foi que Ele respondeu a essa oração? 
REFLETIR 
O que é o mal para você? 
 
Como podemos ser guardados por Deus? O que isso significa? 
 
O que você deve fazer quando for atormentado pelo mal? O que fazer 
quando aquela pessoa no seu trabalho é usada pelo inferno para tentar 
te prejudicar? O que fazer quando você for perseguido e pressionado? 
 
É legítimo pedir a Deus para nos livrar das dores? 
 
APLICAR 
Deus mudou a sentença que estava sobre Jabez e ainda hoje Ele está 
fazendo isso. Afinal, o Deus todo poderoso está mudando sentenças, 
mudando nomes e histórias. 
 
Jabez viveu o que está registrado no texto de Mateus 9.29: “Seja-vos 
feito segundo a vossa fé”.  
 
Jabez experimentou orar e viver o sobrenatural e teve sua jornada 
contada através da história. Que possamos orar ao Senhor e ver 
nossas histórias serem impactadas pela realidade dos céus. 
 
É tempo de oração, juntos! 
 

AVISO 
Instale o novo aplicativo da CGSede e faça o seu cadastro! Incentive os 

membros da sua célula a fazer o mesmo. 
Você pode acompanhar o culto ao vivo, acessar a Bíblia online, fazer suas 

doações, tudo ao mesmo tempo! E quando voltarmos com os cultos presenciais, as 
inscrições para participação serão feitas pelo aplicativo. 
 

Procure na loja de aplicativos do seu celular (Android e IOS): 

 


