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   Os filhos de Israel estiveram sob o domínio do rei 
Jabim, que reinava em Hazor. Ele era um rei 
poderoso e possuía um forte exército. Seu principal 
ajudante era o capitão Sísera. Por vinte anos, o rei 
Jabim oprimiu com grande violência os filhos de 
Israel.

    Naquele tempo, Deus havia colocado Débora 
como mulher profetisa e juíza do povo. Débora se 
sentava nas montanhas de Efraim, à sombra das 
palmeiras, e todos a procuravam para que ela 
julgasse as questões problemáticas. Deus estava 
com Débora.

    Um dia, ela mandou chamar Baraque: “Baraque, você deve liderar dez mil homens e lutar contra 
Sísera que tem exército poderoso. Mas seremos vencedores”, disse ela, totalmente confiante.

    "Bem, se você fôr, Débora, eu irei.", propôs Baraque.  “Claro, Baraque, pode contar comigo. Porém 
a honra de vencer o inimigo será dada a mim pelo Senhor, porque sou mulher."

    Baraque convocou os homens de outras tribos de Israel e, com cerca de dez mil homens, foram 
rumo é batalha. Débora foi com eles.

    O exército de Sísera foi derrotado, mesmo sendo poderoso. Ninguém foi poupado porque Baraque 
perseguiu o exército até não ficar um só homem de Sísera. Mas Sísera conseguiu escapar a pé.  
Quase sem fôlego, Sísera avistou uma tenda e uma mulher. “Entre, meu senhor, e não se preocupe.", 
disse Jael, a mulher.

    Sísera pediu água, e ela deu a ele leite e o cobriu com um cobertor. Sísera também pediu que não 
dissesse a ninguém que ele estava ali.  Quando pegou no sono devido ao extremo cansaço, Jael deu 
um jeito de lhe tirar a vida.

    Baraque, procurando pelo capitão, viu que Jael estava indo em sua direção. Disse ela: “Venha, vou 
mostrar a você o homem que está procurando.”

    Baraque entrou na tenda e teve certeza de que seu povo estava livre de Sísera.  E foi assim que 
Deus libertou o seu povo do rei Jabim e de Sísera, o violento capitão do exército.

Moral da História de hoje:

Aprendemos hoje que, Deus sempre socorre Seus filhos. Muitas vezes Deus levanta alguém para 
socorrer aqueles que clamam a Ele! 
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