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LUTANDO POR SEUS VALORES 
 
Sentindo 
 

Defina o que é valor. Comente com o grupo algo que é valor pra você. 
 
Aprendendo 
"Depois dele, Sama, filho de Agé, o hararita, quando os filisteus se ajuntaram 
em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas; e o povo fugia de 
diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e 
feriu os filisteus; e o Senhor efetuou um grande livramento". – II Sm. 23.11-
12 
A história de vida de Samá... 
Seu pai era Agé… Samá ou Sama = "espanto"  
 
A oportunidade nunca será a recompensa aos covardes 
• Enquanto todos fugiam, Samá resolveu ser a desolação dos filisteus. 
• A coragem e o compromisso com o que Deus valoriza sempre atrairá a unção 
de Deus.  
 
Ele se pôs no meio do pedaço de terra. 
• Estar no meio é se expor… é onde você se coloca no meio do risco…  
Ele defendeu o pedaço de terra e não a lentilha. 
Pôs-se no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu. Observe que Samá 
focou primeiro a terra e em segundo plano a lentilha.  
ü A lentilha é algo que se eu plantar eu colho… 
ü O que não posso perder é a terra que traz a existência o fruto da semente 
    semeada… 
ü Muitos lutam e morrem pelas lentilhas e não pela terra que Deus concedeu. 
Lentilha: representa coisas: carro, casa, ministério, cargos eclesiásticos.  
Terra: é a base de tudo o que é sólido, que tem valor superior para Deus e 
deve ter para nós: cônjuge, filhos, família, fé, vida eterna.  

 
Deus honra nossos posicionamentos com base naquilo que é valor para 
Ele. 
 
Quando Samá se posicionou para defender aquilo que Deus valorizava, o 
Senhor interviu e efetuou um grande livramento. 
 
"Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus; e 
o Senhor efetuou um grande livramento". -- RA  
Veja que o livramento veio do Senhor e não da força do braço de Samá.  
 
 
Refletindo 
Quais são os valores importantes de sua vida que estão sendo atacados 
nesses dias? 
 
Aplicando 
Qual será sua atitude? Vai se posicionar para defender aquilo que Deus te deu 
como maior valor ou vai se acovardar diante do inimigo? 
ü LEVANTE-SE! 
ü POSICIONE-SE! 
ü LUTE PELO "TERRENO"QUE DEUS TE CONFIOU! 
ü ELE VAI EFETUAR UM GRANDE LIVRAMENTO COMOO FRUTO DE SEU 

POSICIONAMENTO 
 
Final 
 
Promova um tempo de oração uns pelos outros. Clamem pelas Famílias! 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 
ou zonasul@cgbr.com.br 
 

 


