COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (02 à 07 OUT17)

TEMA : “O homem mais rico da terra V”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 080
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Jz. 11:1-11, Hb. 11:31-32, 38-39
Dando continuidade aos nossos estudos sobre “O homem mais rico do mundo”, ou da terra,
falaremos de JEFTÉ que era de Mizpá, em Gileade, terra de Jó e Elias. Foi um dos Juízes de Israel
por um período de seis anos . Jefté viveu em Gileade e foi um membro da Tribo de Gade. Na divisão
das terras depois da conquista de Canaã por Josué, a tribo de Gade ficou com a terra além do Jordão –
a terra de Gileade. Depois de ser expulso de casa por seus meio-irmãos por ser filho de uma
prostituta, ele foi viver em Tobe, a leste de Gileade e foi viver com homens levianos. Logo os
amonitas entraram em guerra contra os israelitas e não tinha nenhum homem com as qualificações de
Jefté, homem valoroso e guerreiro (Jz 11:1), e os anciões foram buscá-lo na terra de Tobe.
A HISTÓRIA DE JEFTÉ CONTÉM UMA MENSAGEM DE DEUS PARA NÓS
01. O NOME DE JEFTÉ ESTÁ NA GALERIA DOS HERÓIS DA FÉ
PERGUNTA: Se você fosse escrever uma lista de heróis, será que você colocaria na lista uma
prostituta ou um filho de prostituta?! Provavelmente, não!... - Entretanto, na galeria dos heróis da
fé de HEBREUS 11, nós encontramos o nome de Raabe, aquela prostituta que salvou a vida dos
espias de Jericó. E encontramos também o nome de JEFTÉ, cuja mãe era uma prostituta.
LÍDER, DIGA A SUA CÉLULA: Não importa qual seja a sua história ou a sua origem, o que
passou ou está passando... você é um escolhido por Deus!!! Ele tem um propósito especial para
você nesta terra !!! CREIA! (Hb 11:6)
Pense um pouquinho em Jefté: Nascido de uma prostituta, criado com seu pai numa família que
simplesmente não o aceitou; ele foi, durante toda sua infância e juventude, um filho rejeitado;
foi expulso de sua casa, e de sua cidade para não ter direito na herança de seu pai; viu-se obrigado a
fugir, temendo talvez, pela própria vida; e, por último, teve que ir morar numa maloca (espécie de
casa coletiva) com pessoas levianas, de má fama... Jefté era alguém que tinha tudo para ser um
homem fracassado. Todavia, isso não exerceu influência sobre sua personalidade... Ele era líder, era
valente, e querido por seus conterrâneos. JEFTÉ ERA UM ESCOLHIDO POR DEUS!
ASSIM COMO VOCÊ É!
02. JEFTÉ TINHA UM PAI OMISSO
Gileade, seu pai, em momento nenhum interveio a favor de seu filho Jefté. Os meio irmãos deste o
desprezaram e, provavelmente, foram instigados pela própria mãe, por questões de ciúmes, de
vingança. O pai, em situações assim, tinha que impedir qualquer atitude de desprezo para com seu
filho, que não era culpado de ter nascido nestas condições. Mas, Gileade, o pai, foi omisso. Mesmo
quando os seus filhos expulsaram a Jefté, forçando-o a fugir, ele parece ter feito de conta que não
tinha nada a ver com isto.
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REFLEXÃO: Fica aqui uma mensagem para os pais (pai e mãe). É de sua responsabilidade a
maneira como seus filhos são criados. É de sua responsabilidade dar a cada filho, em particular,
proteção, apoio, e condições iguais para se desenvolver como pessoa, e como cidadão.
03. DEUS MESMO CRIOU O AMBIENTE FAVORÁVEL AO SUCESSO DE JEFTÉ
LÍDER, leia: Jz 10-6-8; Os amonitas apertaram o povo de Israel , especialmente pelo lado
Leste, nas terras de Gade e de Manassés. Foi aí que Deus entrou com providência para mostrar para
eles (Israel - Gileade) que ninguém deve ser desprezado, por qualquer que seja sua origem
ou cacterísticas físicas ou por ciúmes ou por inveja. Eles não tiveram outra opção a não ser ir atrás de
Jefté, porque ele era o único, em sua época, que tinha perfil para aquele tipo de situação, pois era
guerreiro, valente e valoroso, que tinha como costume invocar a Deus, estava constantemente
envolvido em lutas, sem ter folga; havia enfrentado várias privações pessoais, tinha aprendido a se
virar depois de ter sido expulso de casa, ter sido abandonado pela família, por ter superado a dor da
rejeição e por ter se tornado um capitão (soldado) experiente e bem sucedido, pois Deus estava com
ele. Vemos aqui também o reconhecimento do povo e dos anciões de Gileade (Jz 11:7-8), que
demonstraram arrependimento e humildade e pediram perdão a Jefté, pois sabiam que Deus estava
com ele, e que haviam errado no passado. É incrível como todo aquele que tem uma chamada de
Deus sofre perseguições, e é mal compreendido. Mas, você que é um escolhido, assim como Jefté,
sua história não acaba aqui. Hoje você pode até estar chorando, mas amanhã você irá sorrir,
(Salmo 30:5b). Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai fazer tudo o que tem te
prometido. Você vai ver as mãos de Deus sobre a tua história. Quem te ver há de falar: Ele é
mesmo um escolhido de Deus!
04. JEFTÉ ESTAVA PRONTO PARA O KAYRÓS
Para todos nós haverá o kayrós (tempo de Deus). A diferença entre uns e outros é que muitos, ao
passarem pela prova, guardam em seu coração rancor e mágoa. No dia que o kayrós acontece, não
estão preparados e perdem a sua bênção, pois estão com seu coração, cheio de coisas ruins, não
liberaram o perdão. Um grande líder tem que ter o seu interior (coração), curado e

transformado na força do Senhor, o nosso DEUS!!! Jefté estava livre do peso das
mágoas. Ele compreendeu o agir de Deus em seu favor, e não perdeu a oportunidade ímpar que a
vida lhe ofereceu. No dia seguinte ele já era o comandante do exército de Gileade e líder de seus
próprios irmãos... E, para nós, haverá um kayrós. Pode ter certeza disso. O seu dia já está na
agenda de Deus...LIBERE O PERDÃO.
CONCLUSÃO: Fica essa mensagem do Senhor para nós. Não devemos ler a história de Jefté para
saber se ele sacrificou ou não a sua filha, em como ele cumpriu seu voto para com Deus. Mas sim na
riqueza em como Jefté agiu diante da rejeição e abandono de sua família, em como ele não se
contaminou mesmo vivendo no meio de pessoas levianas e de má índole, na sua despreocupação em
ter sido pré-julgado pelos homens, pois seu coração estava em Deus, que é o nosso juiz. Não importa
sua origem, seu passado, ou o que está passando, você é um escolhido de Deus. Sejamos ricos como
Jefté! O Senhor é aquele que "prepara uma mesa perante mim na presença de meus inimigos..." - É
aquele que "unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda!!!" -- (Salmo 23:5)
Deus abençoe!!!

Apóstolo Rui Mendes Faria
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