JUÍZES

Mensagem Sete
Deus levanta Débora como juíza de Israel
e como mãe em Israel
que praticou a submissão da mulher ao homem
para manter a ordenação de Deus
e pôr adequadamente em ordem todo o Israel sob
o reinado e encabeçamento de Deus
Leitura bíblica: Jz 4–5
I. O livro de Juízes mostra que Israel havia ofendido a Deus ao
rejeitá-Lo como seu Rei; é uma grande fraqueza, um grande
mal, aos olhos de Deus O rejeitarmos como nosso Rei, nosso
Senhor, nossa Cabeça e nosso Marido – 1Sm 8:7; 12:17, 19; Jz
21:25; 17:6; Lc 19:11-14; Jr 11:13; Ez 16:24:
A. Devemos tomar, experimentar e desfrutar continuamente Cristo
como nosso Rei, Senhor, Cabeça e Marido a fim de Ele ser a nossa
bênção para nos tornar canais de bênção para os santos e todas
as igrejas – Mt 2:2; Jo 1:49; Hb 7:2; Is 32:1-2; 33:22; Fp 2:9-11;
Rm 14:6-9; 2Co 4:5; Cl 2:19; Ef 1:22-23; 2Co 11:2-3; Os 2:19-20;
Nm 6:23-27; Sl 128:5; 48:2.
B. Mateus 1:1 fala de Cristo como o “filho de Davi, filho de Abraão”:
1. Porque somos rebeldes, precisamos nos arrepender e receber
Cristo como o filho de Davi, ou seja, como nossa autoridade,
nosso Soberano e Rei, para que Ele possa governar em nós e
sobre nós no reino de Deus.
2. Se temos Cristo como o filho de Davi, maior do que Salomão,
também O temos como o filho de Abraão, o verdadeiro Isaque;
isso significa que quanto mais tomamos Cristo como nosso
Rei (filho de Davi), mais estamos sob o Seu governo e, quanto
mais estamos sob o Seu governo, mais O desfrutamos como a
nossa bênção (filho de Abraão); essa é a bênção do Deus Triúno
processado e consumado como o Espírito todo-inclusivo – Mt
1:1; Gl 3:14, 16, 29.
3. Isso nos tornará canais de bênção para o progresso dos santos
(seu crescimento de vida) e para a alegria da sua fé (seu desfrute de Cristo); fomos chamados para abençoar os outros, logo,
nós, como pessoas abençoadas, devemos sempre abençoar os
outros a fim de herdarmos bênção – Fp 1:25; 1Pe 3:9.
II. Deus levantou Débora como juíza de Israel que praticava a
submissão da mulher ao homem para manter a ordenação de
Deus e pôr adequadamente em ordem todo o Israel sob o reinado e encabeçamento de Deus – Jz 4–5:
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A. Depois que Eúde morreu, os filhos de Israel tornaram a fazer o
que era mal aos olhos do Senhor (Jz 4:1), então, o Senhor entregou
Israel nas mãos de Jabim, rei de Canaã, de cujo exército o capitão
era Sísera; ele tinha novecentos carros de ferro e oprimia Israel
severamente por vinte anos – Jz 4:2, 3b.
B. Na época de Juízes 4, os homens de Israel haviam falhado na sua
função de liderança ordenada por Deus; isso forçou Deus a fazer
algo extraordinário e inusitado, levantando uma mulher, Débora,
como juíza de Israel; a ascensão dessa mulher mudou toda a condição de Israel – Jz 4:4-5.
C. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor (Jz 4:3a), e Débora, uma
profetiza, foi levantada como juíza de Israel; ela sentava sob a palmeira de Débora e os filhos de Israel iam até ela para juízo (Jz
4:4-5).
D. Na Bíblia, uma mulher adequada implica alguém que está em
submissão a Deus, alguém que guarda a ordenação de Deus; essa
é a posição que Israel deveria ter tomado perante Deus como seu
Rei, seu Senhor, Sua Cabeça e seu Marido, mas Israel violou a
ordenação de Deus, deixando a sua posição de esposa de Deus e
abandonando-O por centenas de ídolos; isso levou Israel a uma
situação e condição miseráveis:
1. Sansão foi nazireu desde o ventre da Sua mãe durante toda
sua vida; o nazireu devia deixar seu cabelo crescer, significando que ele deveria permanecer em submissão ao encabeçamento do Senhor, no qual há poder – Nm 6:5; Jz 16:17; 1Co
11:3-6, 10, 15.
2. Mas Dalila o pressionou com suas palavras todos os dias e o
instigou a contar-lhe o segredo do seu poder, até que “a sua
alma se angustiou até à morte” (Jz 16:16, ARC); por causa das
táticas desgastantes de Satanás, Sansão caiu na armadilha
de Satanás, seu cabelo foi cortado por Dalila e ele foi capturado pelos filisteus, perdendo sua consagração de nazireu, seu
poder, seu testemunho de santificação e a presença de Deus
(Dn 7:25).
3. Os que aceitam o ensinamento diferente e errôneo de que os
crentes não devem se submeter às autoridades delegadas por
Deus serão estragados por esse ensinamento; conosco, (especialmente com as irmãs casadas – Ef 5:22-24), deve haver um
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espírito, uma posição, uma atmosfera e uma intenção de submissão; se você for uma pessoa assim, haverá grande bênção
para você e para o seu futuro.
Ao ler o cântico de Débora em Juízes 5, podemos ver que ela era
cheia de capacidade, habilidade, visão e discernimento, mas tal
pessoa excelente e capaz era muito submissa; Deus a fez líder, no
entanto, ela manteve a ordem adequada e tomou Baraque como
sua cobertura – Jz 4:6-9; cf. 1Co 11:3-6, 10.
Débora percebeu que precisava de um homem para ser a sua
cobertura; assim como Paulo diz em 1 Coríntios 11:3: “Cristo é a
cabeça de todo homem, o homem, a cabeça da mulher, e Deus,
a cabeça de Cristo”.
Quando essa mulher excelente e extraordinária tomou a liderança em praticar a submissão da mulher ao homem, o país todo
passou a ter uma ordem excelente e adequada; todos os líderes
tomaram a liderança, todo o povo seguiu e o exército foi formado;
todos retornaram à sua posição adequada diante do Senhor.
Por isso, Débora pôde dizer no seu cântico, que “os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao SENHOR (…) Então, desceu o restante dos nobres, o povo
do SENHOR em meu auxílio contra os poderosos” – Jz 5:2, 13.
A primeira e principal função das irmãs na igreja é serem submissas; se as irmãs puderem aprender essa lição, a igreja será
forte, enriquecida e renovada:
1. Ser submisso requer o suprimento de vida, o desfrute da graça,
o operar da cruz e o negar do ego.
2. Aqueles que são cheios de Cristo são cheios de submissão; o
Senhor, que foi submisso toda a Sua vida, nos deu Sua vida
de submissão e obediência – Fp 2:5-11; Hb 5:7-9.
3. O fato de uma irmã casar-se com um irmão significa que ela
está disposta a se oferecer e dizer: “Estou disposta a me submeter”; se uma irmã nunca teve a intenção de se submeter a
quem ela irá se casar, ela não deve ser sua esposa e não deve
se casar com ele – Ef 5:22-23; 1Pe 3:1-6.

III. Débora ascendeu, não somente como juíza de Israel, mas também como mãe em Israel – Jz 5:7:
A. Quando a vida da igreja na prática alcança um pico, deve haver
algumas mães verdadeiras em cada igreja; em Romanos 16:13,
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Paulo diz: “Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e igualmente a sua
mãe, que também tem sido mãe para mim”:
1. O apóstolo Paulo precisava de uma mãe; sem uma irmã como
mãe para cuidar deles, todos os que têm encargo no serviço ao
Senhor estariam tristes; todos nós precisamos do cuidado de
mães espirituais, cujo cuidado é a nossa verdadeira nutrição
e proteção.
2. O fato de Paulo ter uma mãe espiritual indica que os santos
na vida da igreja em Roma tiveram uma transferência em vida
por meio da crucificação e ressurreição de Cristo; a melhor maneira de se ter uma transferência de vida é seguir o exemplo
de Paulo, que decidiu nada saber além do Cristo todo-inclusivo,
e Este, crucificado – 1Co 2:2.
O evangelho de João é um livro a respeito da vida, não a vida
natural, mas a vida transferida e transformada; originalmente,
João não era filho de Maria e Maria não era mãe de João, mas
pela morte de Cristo que dispensa vida, pela Sua ressurreição que
dispensa vida e pela Sua união de vida com eles, Seu discípulo
amado pôde ser um com Ele e tornar-se filho da Sua mãe e ela
pôde tornar-se mãe do Seu discípulo amado – 1Co 19:26-27.
Nosso primeiro relacionamento é na carne, mas o segundo é no
espírito, ou seja, na vida transferida; porque tivemos o segundo
nascimento (3:6), certamente temos o segundo relacionamento,
o segundo relacionamento familiar com as verdadeiras irmãs e
mães.
Se as irmãs exercitarem seu espírito de oração e fé para serem
verdadeiras mães (2Co 4:13), elas perceberão quão egoístas são
e o quanto estão em si mesmas; ter bons filhos no espírito as exporá ao máximo; além disso, as irmãs crescerão e amadurecerão
em vida ao cuidar de alguns filhos espirituais.
Se as irmãs amam o Senhor e são sérias quanto à vida da igreja
na restauração do Senhor, elas devem se considerar como enfermeiras, enfermeiras da igreja, que prestam serviço na igreja como
um verdadeiro hospital; todas as irmãs devem ser irmãs que servem por meio de oração e mães amorosas mediante o caminho
mais excelente do amor a fim de ajudar os necessitados e os mais
jovens na sua vida espiritual e vida da igreja; essa é a melhor
maneira de receber a bênção, o crescimento, a espiritualidade e
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o verdadeiro desfrute do Senhor – Rm 16:1-2, 13; Is 66:12-13;
1Co 12:31b; 13:4-7.
IV. A Bíblia diz que naquela hora entre o povo de Deus foram
“grandes as resoluções do coração” e tiveram “grandes esquadrinhações do coração” (ARC) – Jz 5:15-16:
A. Ter grandes resoluções é tomar uma decisão firme, e ter grandes
esquadrinhações é elaborar um plano para viver para o Senhor
e expressar o Senhor para Sua restauração atual na edificação do
Seu Corpo, a preparação da Sua noiva e a introdução do Seu reino
em sua manifestação – 2Co 5:14-15; Rm 14:7-9; Ap 19:7-9.
B. Enquanto o irmão Lee estava no processo de ser oprimido pela
polícia militar japonesa em 1943, o Senhor lhe deu um sonho no
qual ele viu o amanhecer do dia, como o alvorecer da manhã, com
uma estrada larga, muito brilhante, muito reta, que se estende
sem limites; essa é a estrada ampla, o sol nascente e o futuro ilimitado da restauração do Senhor – cf. Pv 4:18.
C. Precisamos desejar e orar para sermos como aqueles que Débora
descreve no final do seu cântico, que conclui de maneira gloriosa:
“Porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no
seu esplendor” – Jz 5:31:
1. O sol se levantar no seu esplendor significa que ele brilha
clara, resplandecente e gloriosamente; se todas as igrejas experimentassem as resoluções, as esquadrinhações, e o fato de
se levantarem para brilhar como o sol, elas certamente desfrutariam o Senhor como sua vitória.
2. Os vencedores que forem constituídos com o Cristo que cura
como o Sol da justiça brilharão como o sol no reino do seu Pai –
Ml 4:2; Lc 1:78-79; Mt 13:43.
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