
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

           
 

DEUS NÃO SUPORTA NOS VÊ SOFRENDO 
Juízes 10:6-16                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          
Nenhum pai suporta ver o seu filho sofrer, ainda que o seu filho esteja sofrendo por conta dos seus 
próprios erros. Os filhos de Israel estavam sofrendo, sendo oprimidos pelos Filisteus e pelos Filhos 
de Amom já há 18 anos e agora, o pior estava por vir. Os inimigos se uniram e declararam guerra a 
Israel. E agora? O que os filhos de Israel iriam fazer? Só um milagre para salvá-los! 
         Você está sofrendo? Tem algum problema que te incomoda e tira o seu sono ou a sua paz? 
Deus, como Pai, não suporta ver os seus filhos sofrerem. Diz o texto de Juízes 10:16 “... e Ele não 
pôde mais suportar o sofrimento de Israel...!” 
                                                                                                                                                                                    
I – PRECISAMOS CLAMAR AO SENHOR POR SOCORRO 
      Os filhos de Israel, vendo que os inimigos se uniram e estavam vindo para destruí-los, exterminá-
los, clamaram a Deus por socorro: “Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor” (Juízes 10:10). 
Ora, para quem iremos nós num momento de angústia, de grande aflição e de desespero? Não 
existe nenhum outro Deus a não o Senhor, o único e verdadeiro Deus, Aquele que nos socorre em 
toda e qualquer situação que nos encontremos. O Salmista nos diz: “Na minha angústia, clamo ao 
Senhor, e ele me ouve” (Salmo 120:1).  
      Deus é um pai para todos aqueles que O recebem como Senhor e Salvador. Em Jesus, somos 
feitos filhos de Deus, mas para isso, precisamos crer nEle (João 1:11-12). Você crê em Jesus como 
seu Senhor e Salvador?  
                                                                                                                                                                              
II- PRECISAMOS RECONHECER OS NOSSOS ERROS 
       “Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau perante o Senhor e serviram aos baalins e a 
Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amom e dos Filisteus; 
deixaram o Senhor...” (Juízes 10:6). Israel errou feio mais uma vez, abandonando a Deus e indo 
servir aos ídolos, envolvendo-se com falsas religiões, misticismo, feitiçaria, idolatria e tantas coisas 
mais. E agora, estava em apuros e grande sofrimento. Deus chegou a dizer a eles: “Não vos livrareis 
mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes; eles que vos livrem...” (Juízes 10:13-14).  
      Mas Deus, como Pai, é misericordioso. Ele “já não pôde mais suportar o sofrimento de Israel...” 
(Juízes 10:16). Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e se arrependeram dos seus pecados e Deus 
os livrou! Venha para Jesus, clame a Ele, peça perdão e Ele virá em seu socorro e te salvará! 
                                                                                                                                                                             
III- PRECISAMOS MUDAR A NOSSA VIDA 
        Quando os filhos de Israel viram a situação em que eles se encontravam, depois de 18 anos de 
sofrimento e agora, com a piora da situação, eles entraram em desespero, abandonaram os falsos 
deuses e correram para o Senhor. E ao clamarem a Deus, decidiram mudar de vida, mudar de 
comportamento e de atitudes. Agora, os filhos de Israel se comprometeram a abandonar a idolatria, a 
feitiçaria e os falsos deuses e voltar a servir ao Senhor. E Deus, como pai, “já não pôde ele reter a 
sua compaixão por causa da desgraça de Israel” (Juízes 10:16). 
      As misericórdias do Senhor jamais acabam. Elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã 
(Lamentações 3:22-23). Deus, em Jesus, estende a sua mão de misericórdia. Decida agora mudar 
de vida, peça ajuda a Jesus e você vai conseguir! Venha para Jesus! 
                                                                                                                                                            
CONCLUSÃO: Os filhos de Israel disseram ao Senhor: “Temos pecado... livra-nos ainda essa vez, te 
rogamos” (Juízes 10:15). E o Senhor os livrou! Vamos clamar ao Senhor que nos ajude, nos socorra 
e nos dê a Sua salvação? Você quer se entregar a Jesus? 
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