Eu quero sua ajuda Senhor
“[...] Se Deus é por nós, quem

em Mizpá. Ouvindo, pois, os filis-

dra de socorro.

será contra nós?” Romanos 08:31b

teus que os filhos de Israel estavam

O Senhor Jesus é a Pedra de

congregados em Mizpá, subiram

esquina que muitos tem rejeitado,

sos pecados e lutamos contra tudo
que nos afasta de Deus (I Samuel
07:06);

Todos nós queremos a ajuda de

os maiorais dos filisteus contra

mas nós cremos e queremos o so-

• Clamar ao Senhor: Não pare

Deus, mas querer por si só não é

Israel; o que ouvindo os filhos de

corro/ajuda de Jesus: “Levanto os

de clamar ao Senhor, Ele vai nos

o suficiente. Temos que querer

Israel, temeram por causa dos fil-

meus olhos para os montes e per-

ouvir e vir com a ajuda que neces-

não somente a benção, mais sim

isteus. Por isso disseram os filhos

gunto: ‘De onde me vem o socor-

sitamos (I Samuel 07:08);

o Senhor provedor da benção. A

de Israel a Samuel: ‘Não cesses de

ro?’ O meu socorro vem do Senhor

• Sacrificar ao Senhor: Deus

Bíblia relata uma história que ilustra

clamar ao Senhor nosso Deus por

que fez os céus e a terra.” Salmos

não quer nada além do que você

muito bem isso, pois os dias dos

nós, para que nos livre da mão dos

121:01-02.

pode entregar a Ele, então traga

juízes em Israel era um período

filisteus.’. Então tomou Samuel um

Para vivermos o Ebenézer de

na presença de Deus seu coração

de altos e baixos para o povo de

cordeiro de mama, e sacrificou-o

Deus, precisamos colocar em

em adoração, fé e fidelidade, bus-

Deus, exemplificado no diagrama

inteiro em holocausto ao Senhor;

prática alguns princípios de Deus,

cando agradar a Deus com nosso

a seguir:

e clamou Samuel ao Senhor por Is-

que encontramos em I Samuel

amor e confiança “Não te deleitas

benção>apostasia>castigo>

rael, e o Senhor lhe deu ouvidos. E

07:03-09:

em sacrifícios nem te agradas em

arrependimento>benção e assim

sucedeu que, estando Samuel sac-

sucessivamente.

rificando o holocausto, os filisteus

• Converter-se ao Senhor de

Os sacrifícios que agradam a Deus

holocaustos, senão eu os traria.

chegaram à peleja contra Israel; e

todo coração: temos que ter a

são um espírito quebrantado; um

“Então vieram os homens de

trovejou o Senhor aquele dia com

clareza em nosso coração que só

coração quebrantado e contrito,

Quiriate-Jearim, e levaram a arca

grande estrondo sobre os filisteus,

o Senhor é Deus. Jesus tem que

ó Deus, não desprezarás.” Sal-

do SENHOR, e a trouxeram à casa

e os confundiu de tal modo que

estar em um lugar especial em nos-

mos 51:16-17 e “Eu te oferecerei

de Abinadabe, no outeiro; e con-

foram derrotados diante dos filhos

sos corações (vide I Samuel 7:3);

um sacrifício voluntário; louvarei o

sagraram a Eleazar, seu filho, para

de Israel. E os homens de Israel

• Afastar-se de tudo que nos

que guardasse a arca do SENHOR.

saíram de Mizpá; e perseguiram os

afasta de Deus: Para os Israelitas,

E sucedeu que, desde aquele dia,

filisteus, e os feriram até abaixo de

a idolatria aos deuses estranhos os

a arca ficou em Quiriate-Jearim, e

Bete-Car. Então tomou Samuel uma

estava afastando da fé verdadeira (I

Como nos dias de Samuel, se

tantos dias se passaram que até

pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem,

Samuel 07:03). Também temos que

nos achegarmos ao Senhor pelo

chegaram vinte anos, e lamentava

e chamou-lhe Ebenézer; e disse:

tirar do meio de nós tudo que está

vivo caminho em Jesus Cristo, com

toda a casa de Israel pelo Senhor.

‘Até aqui nos ajudou o Senhor.’.” 1

tomando o centro de nossas vidas,

certeza a ajuda que tanto neces-

Então falou Samuel a toda a casa

Samuel 07:01-12

teu nome, ó Senhor, porque tu és
bom.” Salmos 54:06.

e quanto mais perto de Jesus, mais

sitamos já está sendo direcionada

de Israel, dizendo: ‘Se com todo o

Anteriormente no capítulo 04, ve-

perto estaremos da ajuda que vem

para nós e, com toda força vamos

vosso coração vos converterdes ao

mos que o povo se preparou para

do céu. “[...]O homem não pode re-

gritar para que todos ouçam: “Até

Senhor, tirai dentre vós os deuses

pelejar contra os Filisteus, levando

ceber coisa alguma se isso não lhe

aqui me ajudou o Senhor!”.

estranhos e os astarotes, e preparai

até a Arca da Aliança (simbolizan-

for dado do céu.”. João 3:27;

o vosso coração ao Senhor, e servi

do a presença de Deus), tendo a

• Preparar o coração ao Senhor:

a ele só, e vos livrará da mão dos

benção da vitória como certa (vide

O coração é a sede do pensamen-

filisteus.’.Então os filhos de Israel

I Sm 04:05) e para os filisteus a

to, da vontade e dos sentimentos.

tiraram dentre si aos baalins e aos

derrota também seria certa (em I

Deixe de fazer a sua vontade e

astarotes, e serviram só ao Senhor.

Sm 04:07). Mas quando lemos a

priorize em sua vida a vontade de

Disse mais Samuel: ‘Congregai a

sequência do capítulo, vemos que

Deus, abandonando os maus sen-

todo o Israel em Mizpá; e orarei por

a derrota de Israel foi devastadora,

timentos e pensamentos, voltando

vós ao Senhor.’. E congregaram-

muitos pereceram e a Arca da

o seu coração ao Senhor e para

se em Mizpá, e tiraram água, e a

Aliança foi tomada pelos filisteus.

coisas do alto. I Samuel 07:03 “[...]

derramaram perante o Senhor, e
jejuaram aquele dia, e disseram
ali: ‘Pecamos contra o Senhor.’. E
julgava Samuel os filhos de Israel

e servi a Ele só [...]”;
O Ebenézer de Deus é muito
mais!
Ebenézer: Pedra de ajuda, pe-

•Confessar nossos pecados/
erros:

A conversão verdadeira

ocorre quando reconhecemos nos-
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