
17Revista Adventista  I  maio • 2012

26
38

9 
R

A
/m

ai
’1

2

Designer
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C.Qualidade

Depto. Arte 

MOEMA 
Av. Juriti, 573 – Moema 
São Paulo, SP – Fone: (11) 5051-1544  
E-mail: moema@cpb.com.br

PRAÇA DA SÉ
Praça da Sé, 28 – A1 – Sala 13 
São Paulo, SP – Fone: (11) 3106-2659
E-mail: se@cpb.com.br

VILA MATILDE
R. Gil de Oliveira, 153 
São Paulo, SP – Fone: (11) 2289-2111 
E-mail: vila.matilde@cpb.com.br

UNASP/EC
Rod. SP 332, km 160 – Fazenda 
Lagoa Bonita – Engenheiro Coelho, SP 
Fone: (19) 3858-1398
E-mail: unasp@cpb.com.br

TATUÍ
Rod. SP 127, km 106 – Guardinhas 
Tatuí, SP – Fone: (15) 3205-8910
E-mail: vendas@cpb.com.br

CURITIBA
R. Visconde do Rio Branco, 1.335 
Loja 1 – Centro – Curitiba, PR   
Fone: (41) 3323-9023
E-mail: curitiba@cpb.com.br

CAMPO GRANDE
R. Quinze de Novembro, 575 
Salas 2 e 3 – Centro  
Fone: (67) 3321-9463
E-mail: campo.grande@cpb.com.br

GOIÂNIA
Av. Goiás, 1.013 – Loja 1 – Centro 
Goiânia, GO – Fone: (62) 3229-3830
E-mail: goiania@cpb.com.br

BRASÍLIA
SD/Sul – Bloco Q, Loja 54  – Térreo 
Edifício Venâncio IV – Asa Sul 
Brasília, DF – Fone: (61) 3321-2021
E-mail: brasilia@cpb.com.br

FORTALEZA
R. Pedro I, 1.120 – Centro
Fortaleza, CE – Fone: (85) 3252-5779
E-mail: fortaleza@cpb.com.br

RIO DE JANEIRO
R. Conde de Bonfi m, 80 – Loja A 
Tijuca – Rio de Janeiro, RJ  
Fone: (21) 3872-7375
E-mail: rio@cpb.com.br 

SALVADOR
Av. Joana Angélica, 747 – Sala 401 
Nazaré – Salvador, BA
Fone: (71) 3322-0543
E-mail: salvador@cpb.com.br

RECIFE
R. Gervásio Pires, 631 – Santo Amaro
Recife, PE – Fone: (81) 3031-9941
E-mail: recife@cpb.com.br

Visite nossa loja em sua cidade
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A (má) influência  
da mãe de Mica

Gostaria de entender Juízes 17:3: Como alguém 
faria um ídolo “para o Senhor”? Deus não havia 
proibido que se fizessem imagens? – O. C.

A história de Mica e da mãe dele, a qual fez duas imagens 
“para o Senhor”, se passou no tempo em que os israelitas eram 
governados por juízes, um período aproximado de 350 anos 
(1405-1050 a.C.). Aquele foi um tempo em que “não havia rei 
em Israel; cada um fazia o que achava mais reto” (Jz 17:6).  
Essa declaração, que aparece também no último verso do 
livro (21:25), ajuda a explicar a razão pela qual alguém faria 
ídolos “para o Senhor”, pensando com isso agradar a Deus.

Passemos aos detalhes da história, mencionada em Juízes 
17:1-6: Um homem chamado Mica morava na “região mon-
tanhosa de Efraim” e possivelmente fosse daquela tribo is-
raelita. Ele havia roubado da mãe dele “mil e cem siclos de 
prata” (cerca de 13 quilos). Pela quantidade de prata, percebe-
-se que aquele era um lar abastado. O pai do efraimita não é 
mencionado, talvez porque já houvesse falecido. A mãe de 
Mica lançou várias maldições contra o ladrão. Tais maldi-
ções eram levadas a sério naqueles tempos, sendo muito te-
midas. Esse deve ter sido o motivo pelo qual Mica devolveu 
à mãe o dinheiro roubado. 

Chama nossa atenção o fato de que a mãe de Mica não fi-
cou surpresa quando descobriu que seu próprio filho era o 
ladrão. Será que foi porque ela conhecia o caráter desonesto 
do filho? Em vez de demonstrar surpresa, ela proferiu uma 
bênção sobre ele: “Bendito do Senhor seja meu filho” (17:2). 
E, em gratidão ao Senhor, prometeu-Lhe fazer duas imagens 
– uma de escultura e outra de fundição. Do total devolvido, 
duzentos siclos (cerca de 2,5 quilos) foram gastos na confec-
ção dessas imagens. Assim, Mica passou a ter “uma casa de 
deuses”, chegando mesmo a consagrar como sacerdote um 
de seus filhos (mesmo que este não fosse levita nem da famí-
lia de Arão). Mais tarde, e como meio de acalmar um pouco 
a consciência culpada, ele pôs um levita apostatado como 
sacerdote de sua casa de deuses (Jz 17:7-13).

Mas a história de Mica e seus deuses não ficou restrita so-
mente a ele e à sua família. Seus deuses foram roubados pela 
tribo de Dã (conforme Juízes 18:14-31), os quais foram adorados 
até o tempo em que os danitas foram levados cativos. O que ha-
via começado com uma história de roubo e maldições termi-
nou com a idolatria de toda uma tribo e seu cativeiro. A verdade 
é que, uma vez postos os pés no pecado, não se sabe até aonde 
alguém irá, nem a que profundeza de degradação chegará.

Essa história de roubo, maldições e idolatria chama nossa 
atenção para a mãe de Mica, da qual não sabemos o nome. 
Ela parece ter sido abastada e soube administrar o dinheiro 
herdado do marido. Nem toda família tinha mil e cem bar-
ras de prata, cada uma pesando cerca de 12 gramas, num to-
tal de cerca de 13 quilos. Era uma boa quantia para aquele 
tempo. Basta lembrar que um escravo era vendido por 20 
dessas barras de prata, como foi o caso de José (Gn 37:28). 
Admitamos, a mãe de Mica tinha muitas virtudes: era eco-
nômica, boa administradora e, na ausência do marido, cui-
dou bem da casa e criou o filho Mica (não sabemos se ela 
teve outros filhos). Com o dinheiro herdado e poupado, ela 
e sua família tinham o suficiente para viver com dignidade.

Mas, embora tivesse virtudes admiráveis, a mãe de Mica 
tinha um sério problema espiritual: seu critério para o certo 
e errado era ela mesma, suas próprias ideias, e não a vontade 
de Deus. Ela era uma daquelas pessoas de seus dias que fa-
ziam o que lhes parecia mais reto (Jz 17:6). Quando fazemos 
de nossas ideias o critério para determinar se algo é certo 
ou errado, geralmente escolhemos e agimos mal, como foi o 
caso dessa senhora e de seu filho ladrão e idólatra. 

Nessa história relatada em Juízes, vários mandamentos 
foram quebrados: o quinto, que manda honrar pai e mãe; o 
oitavo, que proíbe o roubo; o primeiro e o segundo, que pro-
íbem ter outros deuses além do Deus verdadeiro e ordenam 
que não seja feita representação dEle, visto que qualquer re-
presentação seria insuficiente para mostrar Sua grandeza e 
demonstrar Seu santo caráter.

Em conclusão, gostaria de mencionar às mães (e aos pais 
também) a sábia advertência de outra mãe, Ellen G. White: 
“Se a Palavra de Deus fosse cuidadosamente estudada e fiel-
mente obedecida, haveria menos angústia de alma pela con-
duta perversa de filhos ímpios” (O Lar Adventista, p. 306). 
– Por Ozeas C. Moura, doutor em Teologia Bíblica e coorde-
nador do curso de Teologia do Unasp – Campus Engenheiro 
Coelho, SP. E-mail: ozeas.moura@unasp.edu.br 
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