


“Os quais pela fé conquistaram reinos, 

praticaram a justiça, alcançaram o 

cumprimento de promessas, fecharam 

a boca de leões”

Hebreus 11:33



“A sabedoria é a coisa principal; adquire 
pois a sabedoria, emprega tudo o que 

possuis na aquisição de entendimento”

Provérbios 4:7



“Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, 

liderava Israel naquela época.Ela se sentava 

debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e 

Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a 

procuravam, para que ela decidisse 

as suas questões”

Juízes 4:4-5



“E Débora disse também a Baraque: "Vá! Este é o 
dia em que o Senhor entregou Sísera em suas 
mãos. O Senhor está indo à sua frente! " Então 
Baraque desceu o monte Tabor, seguido por dez 

mil homens.Diante do avanço de Baraque, o 
Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os 
seus carros de guerra e o seu exército, e Sísera

desceu do seu carro e fugiu a pé”

Juízes 4:14-15



"Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus 

inimigos! Porém os que o amam sejam como 

o Sol quando sai na sua força"

Juízes 5:31



“Já tinham desistido os camponeses de 

Israel, já tinham desistido, até que eu, 

Débora, me levantei; levantou-se uma mãe 

em Israel”

Juízes 5:7



PARA CONQUISTARMOS PELA SABEDORIA, 

PRECISAMOS ENTENDER QUE O PODER DO 

POSICIONAMENTO...



1. É LIBERADO ATRAVÉS DA DISPOSIÇÃO

Débora, uma profetisa, mulher de 
Lapidote, liderava Israel naquela época

Juízes 4:4



“Cessaram as aldeias em Israel, cessaram; 

até que eu, Débora, me levantei, por mãe 

em Israel me levantei”

Juízes 5:7

ESTEJA DISPONÍVEL PARA DEUS TE USAR!



2. SE REVELA NA SABEDORIA

“Ela se sentava debaixo da tamareira de 
Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de 
Efraim, e os israelitas a procuravam, para 

que ela decidisse as suas questões”

Juízes 4:5



3. MANIFESTA PELA ENTREGA DA PALAVRA DO SENHOR

“Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de 
Quedes, em Naftali, e lhe disse: "O Senhor, o Deus de Israel, 
lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulom e 

vá ao monte Tabor. 
Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá 
atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio 

Quisom mulher, e os entregará em suas mãos”

Juízes 4:6-7



4. TRAZ CONSIGO A GRAÇA DA COMPAIXÃO

“Meu coração está com os comandantes de 
Israel, com os voluntários dentre o povo. 

Louvem o Senhor!”

Juízes 5:9



5. RESULTA EM DISPOSIÇÃO E LOUVOR:

“Desperte, Débora! Desperte! Desperte, 
desperte, irrompa em cânticos!”

Juízes 5:12



6. CONDUZ A VITÓRIA

"Assim pereçam todos os teus inimigos, ó 
Senhor! Mas os que te amam sejam como o 

sol quando se levanta na sua força". E a 
terra teve paz durante quarenta anos”

Juízes 5:31


