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ROCHEDO DE DIVISÕES
OU DE ESCAPE

26 E Saul ia deste lado do monte,
e Davi e os seus homens do outro
lado do monte; e, temeroso, Davi
se apressou a escapar de Saul; Saul,
porém, e os seus homens cercaram
a Davi e aos seus homens, para
lançar mão deles.
27 Então veio um mensageiro
a Saul, dizendo: Apressa-te, e vem,
porque os filisteus com ímpeto
entraram na terra.
28 Por isso Saul voltou de
perseguir a Davi, e foi ao encontro
dos filisteus; por esta razão aquele
lugar se chamou Rochedo das
Divisões.(1 Samuel 23:26-28)

Davi começou sua carreira como
o amado aprendiz do rei Saul. Mas,
em pouco tempo, Davi tornou-se
um herói militar, Saul ficou com um
ciúme descontrolado e Davi viu-se
tendo que fugir para salvar sua vida.
Em uma ocasião, Davi escapou por
pouco das tentativas de Saul de matálo, em um lugar apropriadamente
chamado de “Rocha de Divisões” (1
Samuel 23:28). Essa é uma tradução
correta, mas o significado original em
Hebraico desse nome nos diz algo
muito interessante.
1 - Davi estava fugindo dos
exércitos de Saul, e havia uma serra de
pedra entre os dois grupos. Era uma
proteção natural naquele deserto
de fuga. Contudo, as tropas de Saul
conseguiram contornar o monte e
já se aproximavam perigosamente do
grupo de Davi – verso 26.

2 - Mas, no último minuto, pouco
antes de capturar Davi, Saul foi
chamado para voltar e lutar contra
os filisteus – verso 27.
3 - A história termina dizendo que
essa famosa montanha onde Davi foi
livrado da morte foi denominada de
“Rochedo de Divisões” – verso 28.
No original em Hebraico, essa
expressão é Selá-Hamalecote ַעלֶס
חּמַה
ַ ְתֹוקְל, um nome muito mais
interessante, pois a palavra Malecote
vem da raiz ḤLK קלח, que significa
“separar”. Mas a mesma raiz
também significa “escorregadio”.
Os dois sentidos estão contidos
nessa expressão: essa montanha
era a fronteira divisória separando
dois exércitos. Mas essa montanha
também foi onde Davi, com a ajuda
de Deus, escorregou mais uma vez
por entre os dedos de Saul.
Talvez tenha sido esse o motivo
pelo qual Davi adotou essa metáfora
como uma de suas prediletas para se
referir ao SENHOR:
“O SENHOR é o meu ROCHEDO,
e o meu lugar forte, e o meu
libertador; o meu Deus, a minha
fortaleza, em quem confio; o meu
escudo, a força da minha salvação,
e o meu alto refúgio”_ – Salmo 18:2
Sim, o SENHOR é o Rochedo de
todos que põem a sua confiança
nEle!
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LUIZ CLÁUDIO & CLAUDIANA

VOCÊ ESTÁ SURDO?

Um dos textos mais marcantes
da Bíblia é o inesquecível Shemah
(Ouve!), de Deuteronômio 6:3 “Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os
guardares, para que bem te suceda,
e muito te multipliques, como te
disse o SENHOR Deus de teus pais,
na terra que mana leite e mel!”
E as exortações para que ouçamos as instruções, conselhos e
mandamentos de Deus prosseguem
em toda a Bíblia. Veja, nos Salmos, a
insistência de Deus: “Ouve-me, povo
meu,... ah, Israel, se me ouvisses!”
(81:8)
Em Provérbios são muitos os
chamados de Deus na forma de
“Filho meu, ouve...”!
O Senhor Jesus exortou várias
vezes: “Quem tem ouvidos para
ouvir ouça!”
E assim também termina a Bíblia, no Livro de Apocalipse, dizendo
várias vezes: “Quem tem ouvidos
para ouvir ouça!” (Capítulos 2 e
3), e conclui a Revelação de Deus
exortando mais uma vez: “E quem
ouve...” e “todo aquele que ouvir as
palavras da profecia...” (21:17 e 18).
Realmente, diante de tantas
exortações de Deus para que ouçamos, só podemos concluir que
temos um crônico e grave problema
de surdez espiritual.
Talvez nosso mal seja exatamente esse: nós generalizamos
as exortações, ao invés de aplicar

diretamente sobre nós – individual
e pessoalmente: SERÁ QUE ESTOU
SURDO À VOZ DE DEUS?
Ouvir nas Escrituras é muito
mais do o simples escutar, ou consentir ou concordar. Na Palavra de
Deus, OUVIR é ACEITAR e OBEDECER!
Pare para pensar e lembre de
quantas boas e poderosas instruções
você tem ouvido, quantos exemplos
você tem visto, quantos conselhos
você tem recebido!
E o que você tem feito com
essas “palavras” vindas de Deus para
você? Tem ouvido mesmo (aceitado
e obedecido, colocando em prática)?
Em nossa igreja, damos muita importância à Koinonia (nosso
Tempo de Oração em comunhão
com os irmãos). Temos como tema
Isaías 56:7 (“A minha casa será chamada Casa de Oração para todos
os povos”). E por isso damos tanta
ênfase à oração com os irmãos, e
explicamos e convocamos você a vir
e participar!
E você, o que faz? Lamenta da
vida, queixa-se da crise que o país
atravessa, desanima-se com as
doenças e problemas, contudo não
vem à igreja para orar!
Amado irmão, querida irmã, é
tempo de OUVIR a Palavra de Deus!
Leitura Anual e Sistemática das
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