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Eleazar, Um Homem Determinado 
 

2 Samuel 23:9, 10 

 
Introdução: nesse estudo veremos como a determinação é fundamental para a conquista. 
Segundo o dicionário, determinação tem os seguintes significados: ato ou efeito de determinar 
ou determinar-se; resolução; decisão; segurança; firmeza; coragem; fixação. Para vencermos 
as barreiras que certamente enfrentaremos no decorrer da vida, antes de tudo temos que 
vencer a nossa alma, superando os temores interiores. Uma alma que não se decide, que não 
se determina, que fica presa na insegurança, é uma alma que não avança e conquista. 

 
Você já ouviu falar de Eleazar? Ele foi considerado um dos três mais valentes homens de Davi. 
Sua determinação e coragem foram marcas destacadas do seu caráter. Eleazar tornou-se um 
modelo para a sua geração, sobretudo, por sua fidelidade a Davi. A Bíblia conta que certa vez 
Davi quis beber da água do poço que estava à porta de Belém, porém os filisteus estavam 
ocupando Belém. Eleazar, Josebe e Samá – os três principais valentes de Davi – romperam pelo 
acampamento do inimigo e tiraram a água do poço e levaram para o rei (2 Sm 23:16). Eles 
arriscaram a própria vida por um copo d’água, Davi ficou tão impressionado com o feito 
daqueles homens que não teve coragem de beber e derramou a água em oferta ao Senhor. 

 
Vejamos então algumas qualidades de Eleazar que comprovam a sua determinação: 

 
1. Ele não recuou – o verso 9 diz que durante uma batalha contra os filisteus, os filhos de 

Israel se retiraram, mas Eleazar permaneceu lutando. O verso 10 conta que ele lutou durante 
tanto tempo que a espada ficou pegada à sua mão. Sua determinação fez com que mantivesse 
a sua posição, mesmo vendo o povo voltando. Ele lutou até a sua mão ficar dormente e feriu 
os filisteus, e Deus concedeu um grande livramento a Israel. 

 
Esse é um ponto que deve ser destacado. Deus deu vitória a Israel, mas a vitória só se 
consumou porque Eleazar não recuou. Os determinados não recuam, eles avançam sempre. O 
povo recuou, Eleazar poderia recuar e seguir o caminho de todos. Todavia, a sua determinação 
em derrotar os filisteus não permitiu que ele voltasse atrás. Mesmo tendo uma boa desculpa, 
afinal se todos estavam recuando, porque ele teria que ficar sozinho. Entretanto, ele não se 
deixou levar pela covardia do povo, permaneceu e lutou.  

 
Portanto, determine-se a ir adiante, não recue, não desista dos objetivos que Deus lhe deu. Os 
que permanecerem firmes nos propósitos serão abençoados. Deus dará vitória àqueles que 
não recuam, mas que, mesmo abandonados na batalha, permanecem lutando. 

 
2. Ele não se intimidou – em segundo lugar, vemos que Eleazar não se intimidou diante do 

adversário, mesmo sem ter o apoio do restante do povo. Uma das estratégias que o inimigo 
usa contra nós é criar um cenário que nos assuste. Porém, uma pessoa determinada também é 
uma pessoa de fé. Independentemente daquilo que ela está vendo, ela vai adiante porque 
confia no seu Deus. Por isso, mesmo ficando sozinho na batalha, Eleazar não se intimidou com 
o quadro desfavorável, porque tinha convicção de que Deus lhe daria vitória. 

 
3. Ele não se deixou levar pelo negativismo do povo – em terceiro lugar, vemos que 

a determinação de Eleazar fez com que não se deixasse levar pelo pessimismo dos demais. Eles 
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abandonaram a batalha por se acharem inferiores e incapacitados de vencer os filisteus. Se 
Eleazar não fosse um homem determinado, ele teria seguido o mesmo caminho da desistência. 
Muitas vezes, somos influenciados pelo negativismo dos outros. Muitos desistem por verem os 
outros desistirem. Eles não têm compromisso com as suas convicções e, dependendo daqueles 
que os influenciem, abandonam o caminho da vitória.  

 
4. Ele se tornou um exemplo a ser seguido – em quarto lugar, o verso 10 diz que o 

povo voltou para saquear os despojos. Aquele mesmo povo que havia abandonado o campo 
de batalha, ao ver o que Deus fez por intermédio de Eleazar, voltou para pegar os despojos de 
guerra. Isso mostra que há poder de influência na determinação. A nossa determinação 
contagia as pessoas e cria um ambiente positivo para que todos trabalhem.  

 
Exemplos negativos não faltam. Eleazar, entretanto, com a sua determinação, tornou-se um 
exemplo a ser seguido. Muitos podem não acreditar na vitória e se entregarem à crítica, ao 
pessimismo e ao desânimo. Entretanto, uma pessoa determinada transforma os ambientes, 
pois ela mostra que é possível aquilo que todos acham impossível. Portanto, vençamos a alma, 
os temores do nosso interior e sigamos o rumo da vitória. 

 

 

 


