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JUÍZES 09 AO 16
Domingo 30 de Janeiro de 2011
Salmos 119:97 “Oh! Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia”.

LIVRO DE JUÍZES
MEDITAÇÃO: Entender que para sermos vencedores é preciso viver de acordo com a vontade de Deus; Conscientizar
que por mais forte que sejamos, não podemos brincar com o pecado; Reconhecer as drásticas consequências que nos
sobrevêm quando desprezamos as orientações de Deus.
CAPÍTULO 09
Isto é a respeito de Abimeleque, o filho de Gideão. Às vezes uma pessoa é verdadeiramente abençoada pelo Senhor em
alguma obra especial para Deus. Então outros, pensa que pode levar o trabalho adiante. Acabam agindo sobre a fé de
outros. Abimeleque era um homem que se aproveitou da reputação que seu pai possuía. Ele usa esse poder para seu
próprio ganho, não para Deus. Todos os filhos de Gideão, exceto um, são mortos. "Não erreis: Deus não se deixa
escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." (Gl 6:7).
É notável que o filho mais velho e o mais novo de Gideão sejam mencionados nesta instrutiva história. Em 8:20 um filho
mais velho era um dos 300 fiéis! O mais jovem é o único filho que escapa! Jeter significa "juízo vindouro". Jotão significa
"Jeová é perfeito".
Este homem orgulhoso e egocêntrico assassinou aqueles que tinham mais direitos que ele para representar seu fiel pai.
O castigo cai sobre ele de uma forma humilhante.
Devemos entender que qualquer um que hoje adote o nome de Cristão está se colocando em uma posição de grande
responsabilidade. Pode acontecer do verdadeiro crente permitir que a velha vida se manifeste nele. E se isso acontece,
Deus trata conosco. Mas sempre porque nos ama. Possamos ter uma consciência sensível e andarmos e vivermos na
nova natureza.
CAPÍTULO 10
Mais dois juízes sobre Israel, Tolá e Jair.
Israel afunda ainda mais. Deus nos diz o que Ele viu. Ele relaciona cada deus que eles seguiam. Ele então resume tudo
nas duas últimas observações, e manda que eles buscassem socorro nos deuses deles, mas o povo se arrepende e Deus
tem misericórdia deles mais uma vez.
CAPÍTULO 11
As coisas estão indo de mal para pior em Israel. Abimeleque (capítulo 9) era filho de uma concubina, mas aqui temos o
filho de uma prostituta. Jefté era um soldado valente.
Embora Jefté tivesse sido um homem rude; e apesar de fazer um voto imprudente (no final do capítulo), nestes
versículos vemos o homem agindo com muito cuidado. Ele quer certificar-se de estar fazendo o que é certo antes de
tomar uma atitude! Não se tratava apenas de sair correndo para guerrear contra os Amonitas. Jefté queria ter certeza
de que Deus estava por detrás desse movimento, e que seria para o bem de Israel. (É bom que nos lembremos de que
se fazemos as coisas para Deus de uma maneira contrária à Sua Palavra, no final não teremos a bênção de Deus. Antes
de tudo deve haver obediência à Sua Palavra).
Jefté faz uma promessa imprudente a Deus. Ele provavelmente imaginava que uma ovelha ou uma cabra sairia de sua
casa. Vemos quem saiu, sua única filha! (Precisamos ter muito cuidado com as promessas que fazemos a Deus. Deus
não nos pede pagamento pelo bem que Ele nos faz.) Jefté paga por seu voto imprudente.

CAPÍTULO 12
Você irá se lembrar da calma com que Gideão respondeu a esse mesmo povo de Efraim que do mesmo jeito
questionaram porque não foram chamados para a guerra também (Jz 8:1-3). Mas Jefté é um homem rude e age de
modo diferente, guerreou contra eles e venceu (Jz. 12:1-7). Um crente deve ser paciente, e não revidar quando é
criticado.
Por não conseguirem pronunciar uma palavra da forma adequada, o povo de Gileade mata 42.000 efraimitas. Tudo isso
mostra o quanto Israel havia afundado nessa época.
Jz 12:8-15 – Relato de outros Juízes menores que foram levantados em Israel, Ibsã, Elom e Abdom. Vinte e cinco anos se
passam. Nenhuma palavra sobre o Senhor. Apenas comentários sobre a forma egoísta como viviam.
O maior obstáculo para a obediência de um crente é o mundo.

CAPÍTULOS 13 AO 16
A VIDA DE SANSÃO
Provavelmente, o mais interessante e, certamente, o mais conhecido dos Juízes de Israel foi um homem chamado
Sansão. Julgou Israel por apenas vinte anos, mas, durante esse período, seus feitos foram tão numerosos e
espetaculares que toda criança sabe alguma coisa de Sansão.
Antes mesmo que Sansão tivesse nascido, Deus revelou a sua mãe e pai que era eleito para libertar Israel da opressão
dos filisteus. A principal frase acerca da vida e da obra de Sansão é “O espírito de Deus veio sobre ele”. Sansão nasceu
com a promessa de ser o libertador do povo de Israel, mas havia algumas leis que ele deveria obedecer, afinal, Sansão
nasceu e deveria viver como um nazireu.
A palavra nazireu significa consagrado. De acordo com o livro de Números (6.1-7), três coisas eram proibidas ao
nazireu: comer e/ou beber qualquer produto procedente da uva, cortar os cabelos e tocar em cadáveres.
Ainda enquanto era jovem, o espírito de Deus movia-o de tempo em tempo – (Juízes 13:25). Quando ficou adulto, foi
atacado por um leão. Pelo poder de Deus, Sansão literalmente dilacerou o leão apenas com suas mãos – (Juízes 14:5 e
6). Logo depois disso, matou, sozinho, trinta filisteus – (Juízes 14:19). Provavelmente, o evento mais memorável de sua
vida foi quando amarraram-no com cordas e entregaram-no aos filisteus. O espírito de Deus veio sobre ele, que
quebrou suas algemas, e, pegando a queixada de um jumento, matou mil filisteus armados.
Sansão, entretanto, não era um homem de obediência a Deus, era freqüentemente teimoso e mundano. Isso o conduziu
a muitos problemas. Fez más companhias e associou-se com mulheres de tipo errado. A mais conhecida dessas
mulheres foi Dalila. Sansão a amou, mas a lealdade dela pertencia aos filisteus e ela estava determinada a entregar-lhes
Sansão. No princípio, Sansão não lhe disse que seu poder assentava-se no Espírito de Deus, através dos sete cachos de
seu cabelo. Mas, a associação mundana gasta a resistência do povo de Deus e, finalmente, disse-lhe. Ela cortou seu
cabelo e ele foi entregue aos filisteus. Arrancaram-no os olhos e fizeram-no escravo. Deus ainda usou Sansão, pois seu
cabelo cresceu de volta e ele demoliu o grande salão de banquete sobre si e milhares de filisteus, servindo a Deus mais
na morte do que na vida.
A ruína total daqueles que entram no mundo do pecado, começa na mente, acaba controlando seus pensamentos e
por fim se tornando escravos. Em Salmos 1.2. – nos diz que devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. A nossa
mente se corrompe quando bloqueamos tudo que vem de Deus e passamos aceitar o que vem da razão. TEMOS QUE
FIXAR NOSSA MENTE EM COISAS PURAS, VERDADEIRAS E SANTAS. (Fp 4.8). 4.2 – Em I João 2.16b – nos alerta para
termos cuidado com aquilo que olhamos, muitas vezes olhamos com bons olhos aquilo que é proibido por Deus. Em Rm
1.32, nos diz que concordar com o pecado, se divertir olhando os outros pecarem, mesmo sem o praticar pessoalmente
receberá a mesma condenação.
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