Adoni Bezeque

Introdução
Uma história pouca conhecida pelos cristãos, mas traz muitos ensinamentos; Josué morreu e
não deixou sucessor a sua altura que pode-se guia o povo nas guerras e batalhas do dia a dia.
Estava tudo certo e organizado pra tomar posse de Canaã, quem vai subir primeiro na batalha,
daí então tira sorte, que vem sobre Judá que era a tribo maior entre eles. Judá chama Simeão
pra subir com ele na peleja, eles se preparam pra lutar contra os cananeus na região de Bezeque,
o rei Adoni Bezeque que tinha ferido a setenta reis que subjugava como escravos no seu reinado.
Judá estava pelejando contra setenta reis em sua primeira peleja.
Porém tem algo que fez a diferença nessa peleja, foi Deus que escolheu Judá e a estratégia da
batalha, tanto que 10 mil soldados dos cananeus morreram; e Adoni Bezeque cortaram os dedos
polegares das mãos e dos pés, depois veio a falecer.
Juizes1:6 diz: “e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés”. Este texto fala de um rei
impiedoso (Adoni Bezeque) que ao capturar outros reis nas batalhas vencidas, cortava os
polegares das mãos e dos pés dos reis inimigos. Ele não os matava, apenas os aleijava nos pés e
nas mãos e os mantinha cativos no seu palácio, comendo das migalhas da sua mesa. Que enorme
lição de maldade podemos aprender com este texto... esse rei era muito perspicaz. Ele temia a
Deus o suficiente para não matar outros reis, mas era sagaz e mal, o bastante para aleijá-los
onde na vida de um rei faria uma enorme diferença. Não só de um rei, mas de qualquer plebeu
né? Pra que servem os polegares? Basicamente para 3 coisas.
Identificar, Segurar e Equilibrar
1- Para me identificar, pois contém minhas digitais, que são únicas. IDENTIDADE (da família, da
u626326995_igrej, do ministério, de crente, de Cristo) Se eu tivesse uma irmã gêmea, ainda
assim seriam diferentes as nossas digitais. Maravilha isso não acha? Mas o que pode tirar minha
identidade? São tantas as possibilidades. a dor física, que vai e volta, que não te mata, mas te
tira a vontade de abrir os olhos... a dor emocional ... relacionamentos amorosos que nos deixam
uma marca tão grande que temos receio de jamais voltarmos a amar novamente... certas
amizades que não são verdadeiras são espadas que nos cortam a possibilidade de defesa nos
fazendo vulneráveis a toda forma de perigo e inconstância... certas decisões que nos aleijam ao
ponto de roubar-nos a vontade de prosseguir, de ter garra, de viver a vida intensamente... Já
não mais nós reconhecemos, nem somos reconhecidos pelos outros... ai que tristeza... mas...
não se desespere "porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovara"
Jó14:7
Vigie, fique atento com tudo que não te destrói mas te incapacita!! Peça a Jesus que sempre te
ajude a enxergar o mau antes de ele chegar. Que Ele seja teu “escudo e proteção, socorro bem
presente na angústia”.
2- E a outra função básica é a de segurar. Cortem 3 dedos de uma mão, e deixem o polegar e
outro dedo qualquer. A função de agarrar, segurar, pegar permanece. Sem o polegar da mão
não... Que triste né.... Ao cortar os polegares das mãos de um rei, uma coisa ficava clara: aquele
rei jamais poderia lutar com eficiência. Corte-se 3 dos outros dedos e ainda meio que com
dificuldade, adapta-se ao manuseio de uma espada por exemplo. Mas ao cortar o polegar, a mão

não fecha em torno da espada. Não dá para segurá-la apropriadamente. Que tragédia para um
rei jamais poder liderar seus súditos numa batalha!!!! Jamais poder andar num cavalo com a
espada erguida indicando seu exército para avançar ou que direção tomar! Ele estaria não
apenas incapacitado de pegar numa espada para lutar contra seu adversário mas também não
mais poderia liderar seu povo numa batalha. Humilhante né pra um rei? É assim que satanás
que que eu me sinta, incapaz, humilhado, inútil... Você está se sentindo assim agora?
3- Equilíbrio polegares dos pés. Pra que servem? Ah eles dão o equilíbrio necessário para todo
o corpo. Por que você acha que o polegar é tão maior que os outros dedos do pé??? Não
conseguimos sequer nos equilibrar em pé com segurança sem os polegares dos pés...o inimigo
quer tirar seu equilíbrio de sua vida, mas não vai conseguir Jeová está em sua vida, e Ele de
escolheu pra vencer. Ele é a rocha inabalável; se firme Nele, seja alicerçado Nele. Que você vai
conseguir.
Não deixe o inimigo te levar a esse mundo sem-fim da falta de identidade, sem segurança e
equilíbrio. Peça socorro pros amigos, pra Deus, ore, clame, reaja, procure tua identidade em
Cristo.
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