ESTUDO SEMANAL – 17/05/2017
Tema: Caçadores de Amalequitas.
Pr. Jedilson Rodrigues.

TEXTO BASE: Êx. 17:8-16; Dt. 25:17-19
Este relato é baseado em fato histórico real. Suas palavras devem ser interpretadas no sentido usual e
ordinário, não é ficção e nem produto do imaginário, é real, mesmo! ...
... Este texto além de narrar um fato real tem por finalidade ser didático para todos os leitores das
Sagradas Escrituras.
“tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” (Rm. 15:4).
Por esta razão, quero tirar dez lições práticas deste relato bíblico, cuja observância, nos leva a vivermos
uma vida cristã vitoriosa.
1. Há fracos, cansados e afadigados no meio do povo de Deus (Dt. 25:17-19; I Co.11:30; Hb. 12:
12,13; Jl. 3:10).
 (Dt. 25:17-19) Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito;
como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que
iam após ti, quando estavas abatido e afadigado; e não temeu a Deus.
Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em
redor, na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá por herança, para a possuíres, apagarás a
memória de Amaleque de debaixo do céu; não te esqueças.
 (I Co. 11:30) Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que
dormem.
 (Hb. 12,13) Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos; e fazei
caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco; antes, seja curado.
 (Jl. 3:10) Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras; diga o
fraco: Eu sou forte.
2. Há um inimigo feroz, inclemente que não somente quer destruir os fracos, cansados e
fadigados como também atrasar os demais na caminha proposta pelo nosso Deus (Dt. 25:18;
Hb. 12:12,13)
 (Dt. 25:18) Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os
desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado; e não temeu a Deus.
 (Hb. 12,13) Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos;
e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco; antes, seja
curado.
3. Há os que lutam no front (Ex. 17: 9 a, 10 a, 13).
 (Ex. 17: 9 a, 10 a, 13).Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e
peleja contra Amaleque;

Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque;
E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada.
4. Há os que lutam nos bastidores (Êx. 17:9 b, 10 b, 11, 15).
 (Ex. 17: 9 b, 10 b, 11, 15). Amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus
estará na minha mão.
Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro.
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão,
prevalecia Amaleque.
E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O SENHOR É Minha Bandeira.
5. Ninguém vence sozinho (Êx. 17:11,12).
 (Ex. 17: 11, 12).Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele
abaixava a mão, prevalecia Amaleque.
Ora, as mãos de Moisés eram pesadas; por isso, tomaram uma pedra e a puseram por
baixo dele, e ele nela se assentou; Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um, de um lado,
e o outro, do outro; assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr-do-sol.
6. O inimigo derrotado em uma batalha sempre ressurgirá em outra ocasião (Êx. 17:14,16).
 (Ex. 17: 14, 16).Então, disse o SENHOR a Moisés: Escreve isto para memória num livro e
repete-o a Josué; porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo
do céu;
E disse: Porquanto o SENHOR jurou, haverá guerra do SENHOR contra Amaleque de
geração em geração.
7. Porém, isto não muda o fato de que, podemos neutralizá-lo em cada luta.
8. Não é a fúria e nem a astúcia do inimigo que determinam a nossa história.
9. O que determina a nossa história é a nossa confiança e obediência ao nosso Senhor.
10. O nosso descanso só virá no fim da nossa carreira. A nossa vitória será selada em definitivo
quando formos recebidos na glória pelo nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo (Êx.
17:14,16; II Tm.4:7,8; Rm.8: 31-39; 1 Co. 15: 57,58).

