Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 07 - A Confederação das 12 Tribos

1. O período do Livro dos Juízes (1405 - 1030 AEC)
A. Como se formou Israel

a. Uma emersão social. Cananeus que se aprimoraram em seu sistema, cananeus que
evoluíram. Assim como reinos viraram república.
b. Uma revolta social. Os Habirús
c. Imigração. O povo do deserto e o povo do mar. Os Israelitas e os Filisteus.
d. Com a vinda do povo do deserto, que vieram do Êxodo do Egito, houveram revoltas
em alguns locais (algumas guerras), e uma emersão social para um sistema de vida
mais justo.
e. Essa emersão estava diretamente ligada com a Fé em YHWH. Quando esse povo se
afastava do SENHOR, note que o texto menciona que:
f. Juízes 2:19
O povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados
g. Por isso, a idolatria foi a causa da queda de Israel. Não por adorar uma estatueta
qualquer. Mas, por seguir outra doutrina, que os levava a caminhos piores, longe
do padrão estabelecido por Deus para convivência uns com os outros.

B. O sistema das doze tribos

a. O sistema das Doze Tribos de Israel procurava aplicar para a vida prática os ideais
que o povo tinha proposto para si:
1. Todos tinham direito de participação nas decisões,
2. Ajuda mútua,
3. Justiça,
4. Liberdade.
b. Isso era o oposto do que qualquer povo ao seu redor vivia.
c. Eles tinham aversão a esse sistema dos reinos vizinhos, pois foi dentro desse sistema
que esse povo havia sido explorado, humilhado e oprimido.
d. No entanto, o ideal mais lindo do mundo não funciona se não tiver condições reais
para se manter. Principalmente se a corrupção começar a aparecer dentro do
sistema. Não basta ter boa vontade e boas ideias.

C. O que corrompeu esse sistema:

a. A idolatria
1. Os cananeus serviam a um Deus chamado Baal, o Deus que dava fertilidade
para a terra. Como a agricultura era a base de toda sua economia, a fertilidade
da terra era algo importantíssimo. Bastou ter uma seca ou uma estiagem, que o
povo se voltou para Baal, pois pensavam em YHWH somente como o Deus
Libertador, mas não um deus que cuidasse dos ciclos da natureza.
2. Com o culto a Baal, veio junto a doutrina de Baal, egoísta.
3. Assim, a desagregação religiosa caminhou para a desagregação política e
ideológica.
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b. A pressão dos reinos vizinhos
1. Muitas cidades-estado continuavam existindo e exercendo o seu sistema de
exploração. Procuravam de todas as maneiras desmantelar as tribos através da
vigilância das estradas, do comércio e a manutenção de exércitos com carros de
guerra.
2. Por isso, a vitória conseguida sob a liderança de Débora e Baraque sobre Sísara,
da cidade-estado de Hasor, é contada como um grande acontecimento lá nos
capítulos 4 e 5 dos Juízes.
3. Mas nessa história já se nota outro problema: nem todas as tribos se
interessaram em lutar. Algumas, cujos territórios não estavam ameaçados, não
atenderam à convocação. Por falta de ensino da Lei, o amor sumiu, e deu lugar
ao egoísmo de cada um por si.
4. Este já era um sinal de alerta, que o povo não estava seguindo a Lei.
c. Povos mais organizados e com mais tecnologia
1. Desde a época que o povo de Israel saiu do Egito, até a colonização da
palestina, esse período também é conhecido como o fim da era de bronze. A
descoberta do ferro revolucionou as guerras, a tecnologia e as construções.
Nesse quesito, o povo de Israel estava atrasado tecnologicamente, e povos
vizinhos tiveram acesso a essa tecnologia antes deles.
2. Paralelo a tudo isso, na região da Grécia, algumas guerras gregas fizeram vários
povos procurarem se estabelecer em outros lugares. Eram chamados nos
registros egípcios dessa época de “povos do mar”. Provavelmente os Micênicos.
Especificamente, os Filisteus eram os “Pheleset”.
3. Parte deles, se estabeleceu na faixa litorânea do mar mediterrâneo praticamente
na mesma época em que os Israelitas começaram a se estabelecer em Canaã.
Levantaram ali cinco cidades fortificadas: Asdode, Ascalon, Ecrom, Gaza e, a
maior delas, Gate. Esses se tornaram conhecidos como os Filisteus.
4. Outras cidades filistéias também aparecem na Bíblia: Bete-Seã e Gerar. Eram
domínios filisteus mais avançados, fora da faixa litorânea.
5. Assumiram a cultura de Canaã: o deus Dagon e a língua cananéia, vindo a falar
o aramaico com muitos estrangeirismos depois.
6. Militarmente fortes, eles possuíam armas de ferro e carros de combate. Viviam
em conflito cada vez mais intenso com as Tribos de Israel, procurando estender
seu domínio pelo interior, de modo que as tribos da região começavam a
depender deles política e economicamente. Conquistaram pontos estratégicos,
algumas vezes, dominaram algumas tribos, como na época da história de
Sansão e Dalila.
7. Pouco antes de 1050 a.C., os filisteus deram um golpe fatal, apoderando-se até
da arca da aliança. As tribos se sentiram ameaçadas na sua existência, mas não
encontraram meios aptos para reagir, pois não possuíam exército organizado.
8. Foi então que, numa revolta, pediram um rei, um exército, e uma organização
estatal para se defenderem de seus inimigos.
d. Corrupção e abandono do ministério de ensino
1. Era a religião (no bom sentido da Palavra), o Ensino da Lei, que mantinha esse
povo com o coração em Deus e levando-os a amar uns aos outros.
2. Mas, mesmo em momentos bons, alguns aproveitadores da religião surgiram.
3. Os filhos de um sacerdote chamado Eli (1 Samuel 2:12-25), foram um desses
que abusaram do poder, do dinheiro, e da boa vontade do povo. A corrupção e
a ganância, alcançou a religião também.
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4. O povo deixou de contribuir. Levitas sinceros, que dependiam desses recursos
para sobreviver, tiveram que voltar ao trabalho da roça para sustentar suas
famílias. A Lei deixou de ser ensinada. A geração seguinte, já não conhecia mais
o Senhor.
5. Juízes 2:6-19
Lições
Uma das lições que tiro daqui, é que a coisa mais linda que possa existir, por melhor que
seja: seja uma ideologia, seja uma igreja maravilhosa e abençoada, seja um romance, seja
uma família excelente, seja uma amizade, seja o que for, existem algumas colunas que
sustentam tudo isso. Se não cuidarem dessas colunas, a casa cai, por mais linda que seja.
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