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DIAMANTES – 19 A ADORAÇÃO AMPLIA SEU TERRITÓRIO 
 

Responda: TEM ALGUMA CANÇÃO QUE FOI MARCANTE NOS MOMENTOS 

DIFÍCEIS DE SUA CAMINHADA? COMPARTILHE CONOSCO. 
 

Quando o calor e a pressão aumentam e fica difícil de ver o tesouro em nossas vidas, uma das 

coisas mais importantes que podemos fazer é adorar. Há milhares de anos, Josué estava diante 

das muralhas de Jericó a cidade mais fortificada da terra prometida. Essa foi a primeira a ser 

conquistada para que o povo de Israel cumprisse o que Deus prometeu. Ele havia dado a terra, 

mas os hebreus teriam que lutar para conquistar. 

 

Pouco antes de Deus entregar a cidade nas mãos dos israelitas, um anjo apareceu a Josué. "Tire 

os sapatos", disse ele ao líder do povo, "pois onde você está é terra sagrada" (ver Josue 5:15). 

Josué tirou os sapatos, prostrou-se de bruços e adorou. Eu amo isto. Um homem em um 

momento tão desafiador, adorando. Quando você estiver pressionado por todos os lados e 

sentindo o calor do fogo, adore. Você não pode deixar de fazer isso. Não é perda de tempo. Não 

é uma distração, mas a postura de se apoiar em Deus. É um meio de olhar para Ele como sua 

fonte. É uma forma de manter um espírito de dependência d'Ele. 

 

Em hebraico, o nome Jabez, significa “tristeza”, ou angústia. O próprio nome nos lembra que 

não podemos escapar de tempos difíceis. A vida trará provações e lágrimas de alguma maneira. 

Jabez é mencionado apenas três vezes na Bíblia e pertencia a tribo de Judá, a qual significa 

“louvor". Quando as doze tribos de Israel vagaram pelo deserto, movendo-se e tomando novos 

territórios, Deus sempre ordenou que Judá fosse primeiro. A lição é simples: antes de sair para 

um novo lugar, seja grato primeiro. Antes de você entrar nas promessas de Deus, LOUVE 

PRIMEIRO. Jabez recusou-se a permitir que o seu começo ditasse seu fim. Ele se recusou a 

permitir que a sua família ou as suas fronteiras o mantivessem sob controle. Ele orou: Oh, que 

realmente me abençoes e amplie o meu território, que a tua mão esteja comigo e que me 

protejas do mal, para que eu não cause dor! ( ver 1 Crônicas 4:10). 

 

Deus atendeu ao seu pedido. Esta é uma oração que Deus está esperando que você faça. E Ele 

vai responder para você também! É hora de cruzar os limites. Comece a acreditar que Deus tem 

mais para você, em vez de se conformar com menos. Se você entrar em Sua presença e liderança, 

Ele lhe mostrará coisas que deseja que você veja. 

 

Aprendi que não importa quão grande seja a sua dor, mágoa ou tristeza, você pode sair em 

vitória se adorar e louvar ao Deus vivo. Esta é uma guerra espiritual. Veja como a Bíblia mostra 

esse quadro poderoso: Judá, tu és aquele a quem teus irmãos louvarão; a tua mão estará sobre 

o pescoço dos teus inimigos (Gênesis 49:8). 

 

Durante essa semana, simplesmente Louve! Seu louvor invade os céus! 


