J AEL : UMA MULHER COMUM COM GRANDE CORAGEM
Adoro pensar em Jael. Ela era uma mulher comum, mais conhecida por ser esposa (de Héber, o queneu)
do que por qualquer outra coisa. Ela não morava em uma cidade grande. Na verdade, a Bíblia diz que
Héber os afastou dos outros membros de sua tribo e acamparam com sua tenda aos pés de um
carvalho.
Em uma batalha contra os israelitas, Sisera, comandante do exército cananeu, correu de sua carruagem
depois que todos os seus homens foram mortos. Seu caminho levou-o direto para a barraca de Héber
e Jael. Ao ver que ele estava exausto, Jael o convidou para a tenda, dando-lhe leite para beber e
cobrindo-o com um cobertor para que pudesse dormir. Ele pensou que havia encontrado abrigo seguro
na tenda de Jael.
No entanto, o que ela fez depois mudou o destino de todos os israelitas desde então. Ela se achegou
mansamente sobre Sisera enquanto dormia. Tomou uma estaca da sua tenda e com um martelo, Jael
cravou a estaca, batendo com tanta força que Sisera ficou preso no chão! (Leia toda a história em Juízes
4: 17-24).
Jael era uma mulher desconhecida que fazia suas tarefas diárias quando o inimigo foi entregue em suas
mãos. Usando o que ela tinha disponível, ela o deteve com uma ousadia radical. Ela não parou de
consultar um comitê ou um livro de etiqueta. Ela não ficou indecisa sobre o que fazer com esse
inimigo. Ela rapidamente realizou um ato de guerra de que a maioria de nós fugiria e ela o fez com
confiança e força.
Embora não conheçamos muito mais sobre Jael, ela era uma mulher que sabia quem era. Conhecia sua
identidade, embora sua vida não estivesse embelezada com fama ou reconhecimento. Os odres velhos,
como as tradições da hospitalidade, não podiam conter o novo vinho de quem Deus a chamara para
ser. Ela compreendeu a parceria que deveria fazer com Deus para realizar seus enormes planos e
propósitos para os israelitas.
Graham Cooke diz: "Ele (Jesus) veio falar sobre as possibilidades. Ele disse que tudo é possível, mesmo
que as coisas impossíveis para o homem sejam totalmente possíveis para Deus. Tudo que você precisa
fazer é acreditar em Nós. É como se você tivesse a parte mais fácil do trabalho. Temos de fazer todo o
trabalho. Precisamos dar mais trabalho para o Espírito Santo. A fé ajuda o Céu a trabalhar. A fé significa
que estamos em parceria com Deus".
Deus não aceitará suas desculpas nem porque você não pode fazer o que Ele deu em suas mãos para
fazer. Imagine Jael tentando argumentar com Deus sobre porque ela não poderia matar Sisera. "Acabei
de limpar o chão e imagine a sujeira que esse sangue vai fazer!" "Eu não tenho uma espada ou uma
lança como os guerreiros usam." "Eu sou uma mulher! Vou fazer o que?"
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Quando Moisés tentou conversar com Deus para enviá-lo antes do faraó, Deus não aceitou nenhuma
das suas desculpas. Quando Deus nos olha, Ele sempre nos vê do seu ponto de vista e esse ponto de
vista não tem limitações. Ele nos enxerga de vitória em vitória. Ele vê todo o Céu atrás de nós. Ele sabe
que não podemos falhar quando simplesmente o obedecemos.
Mesmo a pobre opinião de Gideão sobre si mesmo não moveu Deus. Deus esperou até que Gideão
começasse a se ver do ponto de vista do Céu e então eles se juntaram para a vitória.
Qual é a possibilidade a qual você pode acreditar no seu grupo Luz de Aglow, ou grupo local, que é tão
radical e que vai além de suas capacidades e só pode ser realizada quando você se juntar a Ele? O que
você pode dar ao Espírito Santo que o encantará com sua fé?
Cada um de nós detém uma reivindicação, uma estaca do Reino de Deus. O que você fará com a estaca
que está na sua mão?
Filipenses 4:13: Eu posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece.
Atos 17:26 claramente nos diz que Deus escolheu o tempo em que estamos na terra até o lugar onde
vivemos. Ele certamente colocou Jael no lugar certo no momento certo. Ele também posicionou você
e colocou o seu grupo na cidade certa que precisa de algo que Ele deu em suas mãos para ser
realizado. Ele planejou adiante e, como Jael, deu tudo o que precisa em suas mãos.
Gênesis 3:15 identifica claramente um dos papéis das mulheres. Quando Deus acabou de dar à
serpente sua punição por enganar Eva, ele conclui com uma promessa às mulheres. " E porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar.”

E

SE

»

Deus o colocou em sua cidade (sua família) armada com o Espírito Santo, que abrirá seus olhos para
ver os efeitos da serpente em sua cidade (família)?

»

Deus tem colocado em suas mãos tudo o que você precisa para esmagar o espírito por trás de cada
"problema" em sua cidade?

»

Você começa a pedir ao Espírito Santo que abra seus olhos para ver o(s) espírito(s) que está(ão)
trabalhando?

»

Você começa a ser um parceiro do Espírito Santo para obter uma estratégia que acabe com aqueles
espíritos e liberte os cativos?
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A PLICAÇÃO

PRÁTIC A

Como um grupo, ou sozinho, pare agora e aquiete-se.
Com suas próprias palavras, que o Espírito Santo saiba que você está aqui para buscá-lo para fazer uma
parceria para qualquer tarefa que ele queira dar ao seu grupo Luz de Aglow, grupo local ou nacional. Se
você está buscando algo sobre sua família, pergunte a ele.

1. Anote o que Ele está lhe dizendo.

2. Pergunte-lhe quais recursos você precisará. Eles já estão na sua mão? Caso contrário, como os
fornecerá?

3. Peça-lhe os passos que você precisará tomar para iniciar essa tarefa e depois continuar.
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