
 
UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO 

 

QUEBRA GELO: Você tem uma história de superação? 
LOUVOR: Sai da tua tenda (Fernandinho) 

Texto Bíblico: Jz 11:1-2."Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, 

porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerará a Jefté. Também a mulher 

de Gileade tivera outros filhos, já grandes que expulsaram Jefté de casa 

dizendo: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra 

mulher"  

Introdução: A história de Jefté é curiosa, controversa e para 
alguns, não conclusiva. Ele nasceu e viveu em um contexto familiar 
desorganizado. Sua mãe era prostituta, seu pai Gileade, era um dos 
patriarcas e um homem muito importante em sua época. Assim, Jefté 
em todo e qualquer contexto histórico, diante de sua origem e 
consequências familiares, seria fadado ao insucesso. Alguém 
lançado à marginalidade, sem pai, mãe, irmãos e sem lar. Pois seus 
irmãos por parte de Pai o expulsaram de casa. Jefté, teve que vencer 
os traumas para se posicionar de forma relevante na sociedade. Mais 
mesmo com todo esse histórico de desencontros, abandono e má 
reputação Jefté tornou-se um homem que superou todas as 
expectativas. Como? A resposta é:  

Deus tinha planos para Jefté. Ele seria um sinal de superação na 

galeria dos heróis da fé: Hb.11:33 - Os quais pela fé venceram reinos, 

praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, 

34 - Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza 

tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos 

estranhos. 

Como isso aconteceu? 

1° - JEFTÉ MANTEVE SEU CORAÇÃO LIVRE. Deus mostrou que 
ninguém deve ser desprezado por qualquer que seja sua origem 

ou características físicas ou por ciúmes ou por inveja. É incrível como 
todo aquele que tem uma chamada de Deus sofre perseguições, é 
mal compreendido e, algumas vezes, é forçado a fugir. Jefté manteve 
a confiança em Deus e em si mesmo. 

 Romanos 12:21 - Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 

Provérbios 4:23 - Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, 

porque dele procedem as fontes da vida. 

2° - JEFTÉ ESTAVA PRONTO PARA O KAYRÓS DE DEUS 

O Kayrós é o tempo de Deus. Não é como o Kronus, o tempo que 
precisa ser agendado e perseguido pelo homem. Mas Deus vê tudo! 
Passado, Presente e Futuro e Ele determina o Kayrós em nossa vida. 
Seria como o tempo em que Deus diz: Quando chegar esta hora, esta 
situação eu agirei. 

O kayrós acontece... 

Para todos nós haverá o kayrós. A diferença entre uns e outros é que 
muitos, ao passarem pela prova, guardam em seu coração rancor e 
mágoa. No dia que o kayrós acontece, não estão preparados e 
perdem a benção. (a murmuração nos faz ficar no deserto, mas a 
fé nos leva a vencer gigantes) 

O Senhor é aquele que "prepara uma mesa perante mim na presença 
de meus inimigos..." - É aquele que "unge a minha cabeça com óleo 
e faz o meu cálice transborda!!!" 

3° - JEFTÉ COLOCOU SUA CONFIANÇA EM DEUS. - Isaías 40:31 - Mas 

os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como 

águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão. 

Conclusão: Se estamos em Cristo temos a certeza de que vamos 
superar todos os desencontros de nossa vida. Filipenses 4:13 - Posso 

todas as coisas em Cristo que me fortalece. 

Reunião somente com: Supervisores, próximo domingo 04/06 – 
vamos almoçar juntos – 19:30 na Igreja. 


