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NO FUTURO 
Pr. Harry Tenório 

(Aniversário Amanda – 25.3.2006) 
 
“ENTÃO DISSE DÉBORA A BARAQUE: ELEVE O SEU ÂNIMO E VÁ.... SAIBA QUE O 
SEHOR ESTÁ INDO A SUA FRENTE!”  JZ 4.14 
 
- Baraque temia a Batalha que enfrentaria, mais Débora lembrou-lhe que Deus iria à sua frente para a 
luta com ele. Naquele dia, os israelitas tiveram uma esplendorosa vitória. 
 
Esta história me ajuda a perceber que Deus me acompanha nas batalhas que enfrento. Ele não está 
preso ao Passado, ao Presente e nem ao Futuro. Não me importa o que me aconteça, ele estará 
sempre indo a minha frente construindo minhas vitórias.  
 
Recapitulando esta História de forma muito reduzida, sintetizada e sinóptica como as circunstâncias 
nos sugerem, lembro que a nação de Israel estava sob domínio dos CANANITAS, que à época eram 
governados por Jabim, que tinha um comandante violento além de bom estrategista de guerra 
chamado Sísera.  Débora, uma mulher  profetiza, esposa de Lapidote,  era a Juíza que governava a 
nação de Israel.  
 
Débora recruta Baraque para ser o comandante do seu exército, e proclama: “O Senhor, o Deus de 
Israel, manda que separe 10.000 homens e vá ao monte Tabor. Lá Sísera, comandante do exército de 
Canaã irá atacá-lo, e o Senhor os entregará em vossa mão.” Baraque disse a ela: “Se você for 
comigo, irei; mais se não for não irei.” (Jz 4.4-8) 
 
- Baraque condicionou a aceitação da convocação a presença de Débora na batalha. Transferiu a 
confiança que deveria está depositada no Senhor, para a presença de um amuleto de guerra(Uma 
mulher de oração no meio da batalha). 
-Existem pessoas que com pavor do futuro, puro ato de insegurança, só se dispõem a lutar quando 
alguém de sua confiança está ao seu lado.  
- Débora disse: “Está bem, eu irei com você. Mais saiba, por causa do seu modo de agir, a honra 
não será sua; pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher.”(9) 
 
A conclusão desta história é bastante interessante. Quando Sísera soube que Baraque havia subido 
ao monte Tabor, convocou seus novecentos carros de ferro e todos os seus soldados e partiu para a 
batalha. É justo na hora do confronto que Débora conclama a frase prelóquio da mensagem: 
 

• Vá, este é o dia que o Senhor nos dará vitória, Mais eleve seu ânimo! 
• Saiba que o Senhor estará indo a sua frente construindo sua vitória. 

 
Não é necessário ser um exegeta para antever a vitória maravilhosa que o Senhor proporcionou. A 
evolução do texto conta que não ficou um só soldado vivo do exército de Sísera. Esta é a parte 
alegre da história. 
 
A parte triste é que Baraque poderia ter caído com esta vitória em uma zona de profundo 
conforto. Ser considerado um herói de guerra. Gozar fama e aposentadoria precoce. Como 
condicionou o seu alistamento presença de Débora, demonstrando não confiar que o Senhor 
iria à sua frente construindo seu futuro, a honra não ficou com ele.  
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Só milhares de anos após, alguma referência honrosa, porém tardia, seria dada a Baraque. 
Ele vai parar na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11.32 “Baraque pela fé, fez-se poderoso 
na guerra vencendo o exército dos estrangeiros.” 
- Vivo nunca escutou algo semelhante! 
 
Amanda, quinze anos é apenas o desabrochar de uma vida. Nos seus quinze anos, para que 
você usufrua os efeitos das conquistas e vitórias que o Senhor planejou para você, lembre-se: 
  
1- Do conselho de Débora: “Vá, e eleve o ânimo... O Senhor já foi à tua frente!” 
2- Lembre-se também de Baraque: “A honra não será sua, porque você não confiou no 
Senhor.” Merecem honra não apenas os que se dispõem enfrentar batalhas, mais os que 
batalham com segurança e confiança em Deus. Dele provém todas nossas vitórias. Ele e só 
Ele, já chegou no futuro antes que ele aconteça. 


