SOLDADOS DESARMADOS
1 SAMUEL 13:5,19-22 – “Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel: Trinta mil
carros, e seis mil cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está a beira do mar;
e subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bete-Áven....Ora, em toda a terra
de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: Para que os
hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo o Israel tinha que descer aos
filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua
foice....Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de
nenhum do povo que estava com Saul e com Jônatas, porém se achavam com Saul e
com Jônatas seu filho.
. Essa parecia ser a guerra mais desigual que o povo de Israel teve de enfrentar. De
fato, os filisteus nunca deixaram de perturbar Israel, nem mesmo na atualidade, com
seus descendentes que vivem na faixa de gaza. Isso era por conta de uma tática de
guerra na qual os vendedores privavam os vencidos de armas, como já havia
acontecido nos dias de Débora (Juízes 5:8) e também com Nabucodonozor (2 Reis
24:14). Até as ferramentas da agricultura eram escassas, e a sua afiação dependia dos
filisteus que tinham um bom lucro com isso, além de privar Israel de se habilitar para
uma guerra. Na hora da batalha somente Jônatas e seu escudeiro tinham armas para o
combate. Todavia isso não impediu de o Senhor dar a seu povo escolhido uma vitória
retumbante, por meio desses dois, que é descrita no cap. 14. “Assim, livrou o Senhor a
Israel naquele dia; e a batalha passou além de Bete-Áven” (23).
. Trazendo para a nossa vida e situação atual, há uma semelhança evidente na
situação. O grande filisteu, nosso inimigo, está cada dia mais astuto e voraz, buscando
a quem possa tragar (1 Pedro 5:8). A TV e o Celular, com seu fatídico Zap-Zap, tem sido
largamente utilizado como armas poderosas pelo diabo para combater a fé e a piedade
do povo de Deus. A família está em perigo constante. O casamento está literalmente
fora de moda. As crianças sendo bombardeadas nas escolas, nos desenhos da TV, nas
escolas, e até nos planos do MEC, que visam implantar em suas mentes a ideologia de
gênero. É uma guerra desigual. Mesmo as igrejas evangélicas estão se tornando quais
clubes e boates, com suas músicas de sucesso, as danças, seus artistas de shows
gospel.
. Estamos também metidos numa guerra desigual. Mas Deus nos proveu de
armaduras, capacetes, escudos e espadas (Efésios 6:10-17). Todavia esses recursos só
são eficazes se forem adequadamente utilizados. Cantar corinhos ou recitar versos que
os referem não é suficiente. Tudo se baseia na fé. Na certeza da proteção de Deus. Na

confiança no poder de Deus para nos capacitar. Na coragem de testemunhar disso a
qualquer tempo e lugar. Na oração humilde e confiante na provisão do Senhor. Na
adoração fervorosa ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Em suma, numa vida cristã
autêntica, pura, santa e fiel, na expectativa do arrebatamento da igreja para, enfim,
recebermos o galardão e a glória que nos está reservada na eternidade. Todo o poder
do grande filisteu será lançado no lago de fogo juntamente com todo o seu exército e
armamentos. A vitória é certa e já está se aproximando. Mas vamos continuar lutando
em todo o tempo que nos resta, sempre com a espada poderosa da Palavra, o
capacete da salvação firmado em nossa cabeça, e o escudo da fé que nos livra dos
dardos inflamados do inimigo.
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