
LIÇÃO 02    UMA NAÇÃO ESPECIAL

A Nação de Israel foi a conclusão da promessa de Deus a 

Abraão, onde este povo deveria ser a referência e o exemplo 

para outras nações. O intuito divino era que todos conheces-

sem o Deus verdadeiro, porém, a inconstância de Israel lhe trou-

xe momentos de glórias e momentos de derrotas.

A instabilidade dos israelitas fez com eles tivessem prejuízos 

desnecessários, exemplo disso foi quando Moisés libertou os 

hebreus do Egito, mas diante de sua ingratidão acabaram per-

dendo os benefícios que o Senhor lhes havia preparado.

Uma hora os israelitas adoravam o Deus de Israel, logo mais 

a frente se pendiam a deuses pagãos, isso fazia com que as 

promessas condicionais de Deus cada vez mais se afastasse do 

povo, o qual Deus tanto amou.

“E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e con-

tra Arão; e toda a congregação lhe disse: Ah! Se morrêramos na 

terra do Egito! Ou, ah! Se morrêramos neste deserto! E por que 

nos traz o SENHOR a esta terra, para cairmos à espada e para 

que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não 

nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: 

Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então, Moisés e 

Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamen-

to dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de 

Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E 

falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A 

terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa.. 

Se o SENHOR se agradar de nós, então, nos porá nesta terra e 

no-la dará, terra que mana leite e mel. Tão-somente não sejais 

rebeldes contra o SENHOR e não temais o povo desta terra, por-

quanto são eles nosso pão; retirou-se deles o seu amparo, e o 

SENHOR é conosco; não os temais. Então, disse toda a congre-

gação que os apedrejassem; porém a glória do SENHOR apare-

ceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse 

o SENHOR a Moisés: Até quando me provocará este povo? E 

até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio 

deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo 

maior e mais forte do que este”, Nm 14.2-12.

Apesar de tantos sinais das maravilhas de Deus, o povo isra-

elita insistia em murmurar, e a terra prometida que poderia ser 

entregue em 40 dias demorou 40 anos.

Mas, quando os israelitas se colocavam na posição que Deus 

ordenava a vitória era certa, temos como exemplo quando o 

povo de Deus prevaleceu contra os filisteus através de Davi, ou 

quando o rei da Síria tentou afugentar por várias vezes os is-

raelitas e Deus deu escape todas as vezes e mesmo quando 

quiseram prender Eliseu, ainda assim, Deus fez com que ele 

prevalecesse.

Podemos ver como exemplo a vitória dos israelitas através 

de Jônatas contra os filisteus.

“Sucedeu, pois, que um dia disse Jônatas, filho de Saul, ao 

moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos 

filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu 

pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira 

que estava em Migrom; e o povo que havia com ele eram uns 

seiscentos homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho 

de Finéias, filho de Eli, sacerdote do SENHOR em Siló, trazia o 

éfode; porém o povo não sabia que Jônatas tinha ido. E, nas 

passagens pelas quais Jônatas procurava passar à guarnição 

dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra 

banda, uma penha aguda; e era o nome de uma Bozez; e o 

nome da outra, Sené. Uma penha para o norte estava defronte 

de Micmás, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, 

Jônatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à 

guarnição destes incircuncisos; porventura, operará o SENHOR 

por nós, porque para com o SENHOR nenhum impedimento 

há de livrar com muitos ou com poucos. Então, o seu pajem de 

armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração; volta, eis-me 

aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jônatas: Eis 

que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. 

Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós; então, fi-

caremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém dizendo 

assim: Subi a nós; então, subiremos, pois o SENHOR os tem en-

tregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se 

ambos eles, pois, à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: 

Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham 

escondido. E os homens da guarnição responderam a Jônatas 

e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vo-lo en-

sinaremos. E disse Jônatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás 
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de mim, porque o SENHOR os tem entregado na mão de Israel. 

Então, subiu Jônatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem 

de armas atrás dele; e caíram diante de Jônatas, e o seu pajem 

de armas os matava atrás dele.. E sucedeu esta primeira derrota, 

em que Jônatas e o seu pajem de armas feriram até uns vinte 

homens, quase no meio de uma jeira de terra que uma junta 

de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em 

todo o povo; também a mesma guarnição e os destruidores 

tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de 

Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul, em Gibeá de Ben-

jamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. 

Disse, então, Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e 

vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem 

Jônatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então, Saul dis-

se a Aías: Traze aqui a arca de Deus ( porque, naquele dia, estava 

a arca de Deus com os filhos de Israel ). E sucedeu que, estando 

Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no 

arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo 

que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então, Saul e todo 

o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja; e eis 

que a espada de um era contra o outro, e houve mui grande 

tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, 

que subiram com eles ao arraial em redor; e também estes se 

ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jônatas.. 

Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam 

pela montanha de Efraim que os filisteus fugiam, eles também 

os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o SENHOR a 

Israel naquele dia; e o arraial passou a Bete-Áven”, 1Sm 14.1-23.
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