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Vieram contra Gibeá dez mil homens escolhidos de todo o Israel,
e a batalha tornou-se rude; porém os de Gibeá não sabiam que o

mal lhes sobrevinha. Juízes 20.34

EXÓRDIO

O capítulo 20 de Juízes está inserido no meio de uma guerra
civil do povo de Israel.

No contexto anterior, encontramos a história de um israelita
que se empenhou em uma busca pela sua comcumbina que havia
saído de casa. Ele foi até a casa do pai da moça para buscá-la.
No entanto, o pai o convenceu por algumas vezes de que não par-
tice, mas que ficasse mais um pouco, até que o homem resolveu
que iria assim mesmo. No meio do caminho, caiu a noite e eles
resolveram que não passariam aquela noite em uma cidade que
não fosse uma das cidades do povo de Israel. Eles então entraram
em Gibeá1 Enquanto aguardavam na praça, um senhor lhes ofere-
ceu hospedagem. Semelhante ao que aconteceu com os anjos que
pousaram na casa de Ló, os homens daquela cidade queriam que

11. Cidade das montanhas de Judá (Js 15.57) fronteira setentrional da tribo e do reino
de Judá. 2. Gibeá de Benjamim. Aqui ocorreu aquele fato narrado nos caps. 19 e 20 do
livro dos Juizes, que foi causa de ser quase extirpada a tribo de Benjamim (Js 18.24; 1 Sm
13.16; 2 Sm 5.25; 2 Rs 23.8; 1 Cr 8.6); cedida aos sacerdotes (Js 21.17; 1 Cr 6.60);
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o velhinho colocasse seus hóspedes para fora para que eles abusas-
sem sexualmente deles. O velhinho recusou e então eles pegaram
a concumbina do homem e abusaram dela durante toda a noite
até que ela morreu. No dia seguinte aquele homem a esquartejou
em 12 pedaços e os enviou às 12 tribos de Israel. Quando vie-
ram saber dele o por quê daquela atitude, ele então lhes contou
o ocorrido. Aqueles homens foram atá Gibeá e exigiram que os
homens que haviam cometido tal barbárie fossem entregues para
que pagassem pelos seus crimes. O povo de Gibeá se recusou e
então começou a guerra.

Nas primeiras tentativas os Gibeonitas se saíram bem e co-
locaram, literalmente, o exército de Israel para correr. No en-
tanto, quando o exército de Israel consultou a Deus, Deus lhes
deu uma estratégia para vencer a guerra. Eles deveriam enfrentá-
lo de frente como das outras vezes, deveriam fugir como das outras
vezes até que todo o exército saísse da cidade de Gibeá atrás deles,
e então, um grupo que estaria escondido viria por trás e incendi-
aria a cidade e assim, fariam um cerco ao exército e o destruíria.
Extamente por causa desse cerco nós lemos no final do verso 34 do
capítulo 20 de Juízes a frase: porém os de Gibeá não sabiam
que o mal lhes sobrevinha.

Naquele dia, praticamente toda a população de Gibeá foi dizi-
mada.

INTRODUÇÃO

Assim como o povo de Gibeá não sabia o mal que lhes sobre-
vinha, muitas vezes nós também somos pegos de surpresa pelas
armadilhas que o diabo coloca ao nosso redor.

Vamos apresentar 3 distrações que nos levam a cair em tais
ciladas.
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1 A Soberba

Significado: Orgulho; arrogância; altivez

• A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a
queda. Provérbios 16:18

• Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios
é pecado. Provérbios 21:4

• O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o
termo da viúva. Provérbios 15:25

• A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o
humilde de espírito. Provérbios 29:23

• Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o
destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo,
não suportarei. Salmos 101:5

• Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoa-
dos, que se desviam dos teus mandamentos. Salmos 119:21

• Em vindo a soberba, virá também a afronta; mas com os
humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2

2 Ouvir o Coração

• Do homem são as preparações do coração, mas do SENHOR
a resposta da língua. Provérbios 16:1

• A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu
coração se irará contra o Senhor. Provérbios 19:3 (O homem
tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa
sobre o Senhor.)
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• Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina
o homem. Porque do coração procedem os maus pensamen-
tos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos
e blasfêmias. Mateus 15:18-19

• Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os
de caminho sincero são o seu deleite. Provérbios 11:20

• Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração
nos dias da tua mocidade; anda pelos caminhos que satisfa-
zem ao teu coração e agradam aos teus olhos; sabe, porém,
que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiástes
11.9

3 Negligenciar a sua Devocional

• Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o
dia. Salmos 119:97

• Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo
quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu
caminho, e serás bem sucedido. Josué 1:8

• Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois
será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual
dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo
quanto fizer prosperará. Salmos 1:1-3

• Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus
feitos. Salmos 77:12
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• Confundam-se os soberbos, pois me trataram duma maneira
perversa, sem causa; mas eu meditarei nos teus preceitos.
Salmos 119:78

CONCLUSÃO

Como você tem vivido sua vida? Você tem ficado atento às
armadilhas do diabo, ou assim como os Gibeonitas, você não sabe,
mas o "mal está lhe sobrevindo"?

• Como anda seu orgulho?

• A quem você tem dado mais ouvido? Ao seu coração? Ou à
voz do Espírito Santo?

• Como anda sua devocional, seu tempo de qualidade com
Deus?

• Quem você tem alimentado mais, a carne, a sua vontade ou
o Espírito?

Não permita que o mal venha sobre você,
previna-se!
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