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A CASA DE MICA
Ler Juízes 17 e 18
1 Consequência da ausência da graça apostólica
1.1 Nome sem natureza
(Juízes 17: 2-3) que disse certa vez à sua mãe: "Os treze quilos de prata que lhe foram
roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade a prata está
comigo; eu a peguei". Disse-lhe sua mãe: "O Senhor o abençoe, meu filho!” Quando
ele devolveu os treze quilos de prata à mãe, ela disse: "Consagro solenemente a
minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo
de metal. Eu a devolvo a você". (NVI)
Esta casa viveu sob o nome do Senhor - hebraico (Jeová). Esta casa tinha o nome certo, mas
estava mergulhada na adoração de ídolos - não manifesta o caráter / natureza de Deus.
O uso do nome de Deus nesta casa não a autentica.
A GRAÇA APOSTÓLICA CONSTRÓI A NATUREZA DE DEUS DENTRO DA CASA
Os apóstolos construíram o caráter de Cristo em seus seguidores.
(1 Coríntios 11:1) Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. (NVI)
(1 Tessalonicenses 1: 6-7) De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor;
apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito
Santo. E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e
na Acaia. (NVI)
(1 Timóteo 4:12) Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. (NVI)
(1 Pedro 2:21) Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar
de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. (NVI)
(3 João 1:11) Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o
bem é de Deus; aquele que faz o mal não viu a Deus. (NVI)

O MINISTÉRIO APOSTÓLICO DESTRÓI OS ÍDOLOS PARA MANIFESTAR A
VERDADE DE CRISTO
(Atos 17:16) Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente
indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. (NVI)
(1 Tessalonicenses 1:6-9) De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor;
apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito
Santo. E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e
na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na
Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se
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conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de
dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos
receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus
vivo e verdadeiro, (NVI)
O MINISTÉRIO APOSTÓLICO AFASTA AS PESSOAS DOS ÍDOLOS
(Atos 19:26) e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e
desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da
Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. (NVI)
1.2 Erro apoiado por lideranças existentes
(Juízes 17: 3-4) Quando ele devolveu os treze quilos de prata à mãe, ela disse:
"Consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma
imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você". Mas ele devolveu a
prata à sua mãe, e ela separou dois quilos e quatrocentos gramas, e os deu a um
ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica.
(NVI)
A mãe da casa suporta a idolatria de Mica. Ela não corrige, assim, não há nenhuma restrição
na idolatria.
Quando a graça apostólica está ausente, a liderança já existente irá apoiar todos os tipos de
males. Exemplo o adultério, homossexualidade, mundanismo, rebelião etc.
Em 1 Coríntios 5 prostituição prosperou por causa de uma ausência de graça apostólica
residente. Paulo corrige isso.
(1 Coríntios 5:1) Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade
que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de
seu pai. (NVI)
OS APÓSTOLOS DESMANTELAM OS ERROS SANCIONADOS OU ESQUECIDOS
POR OUTROS NO CORPO
PEDRO
(Atos 8: 18-21) Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos
apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dêem-me também este poder, para que a
pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo". Pedro respondeu:
"Pereça com você o seu dinheiro! Você pensa que pode comprar o dom de Deus com
dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu
coração não é reto diante de Deus. (NVI)
Falhas de caráter de Simão, que escaparam da graça do evangelista Filipe é claramente
identificada debaixo da graça do Apóstolo Pedro.
ESDRAS
Esposas pagãs eram permitidas por Zorobabel, mas não por Esdras.
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(Esdras 10: 2-3) Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a
Esdras: "Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres
estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança
para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta
todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu senhor e daqueles que
tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade
com a Lei. (NVI)
EZEQUIAS
Ezequias destrói Neustã, que foi permitido por seus antecessores.
(2 Reis 18:4) Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou
os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até
àquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. (NVI)
1.3 Mudança de comportamento sem transformação mental
(Juízes 17:1-2) Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse
certa vez à sua mãe: "Os treze quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais
eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade a prata está comigo; eu a peguei".
Disse-lhe sua mãe: "O Senhor o abençoe, meu filho!” (NVI)
Mica admite seu pecado de roubo. Ele retorna o dinheiro roubado. Sua ação é louvável, mas é
motivada pela ameaça de uma maldição. O medo o fez fazer a coisa certa. Justiça foi o
resultado da manipulação. A coisa certa é feita por causa do medo, em vez de ser feito por ser
a coisa certa a fazer.
Nesta casa a questão do coração e motivos nunca é abordada.
Nesta igreja as ações certas são motivadas pelo medo:
Frequentar a igreja por causa do medo do inferno.
Dízimo por causa do medo da maldição.
Quando as coisas certas são feitas por causa de ameaças e medo, esta casa está sob o efeito de
feitiçaria.
Quando o elemento do medo é removido, os comportamentos antigos retornam.
Mudanças de comportamento temporárias são visto na nação de Israel no livro de Juízes
somente enquanto o JUIZ viveu.
(Juízes 4:1) Depois da morte de Eúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o
Senhor reprova. (NVI)
(Juízes 2:7-11) O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos
líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes
feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do
Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos. Foi sepultado na terra de sua
herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois
que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração
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que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas
fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos baalins. (NVI)
Quando a mudança de comportamento é o resultado de modificadores externos, ela é
temporária. O apostólico traz mudança de comportamento através da transformação mental.
Assim, o indivíduo é consistente na temporada e fora de época. O indivíduo permanece
consistente, mesmo na ausência de supervisão.
(Filipenses 2:12) Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas
em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a
salvação de vocês com temor e tremor, (NVI)
(Filipenses 1:27) Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira
digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça
a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes
num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, (NVI)
A graça apostólica está preocupada com a modificação de comportamento através da
transformação. (Na ausência da graça apostólica, a mudança de comportamento é feita través
do medo.)
(Efésios 4:23) a serem renovados no modo de pensar (NVI)
(Filipenses 2:5) Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, (NVI)
(Romanos 12: 2) Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. (NVI)
1.4 Ausência de integridade verbal
(Juízes 17: 3-4) Assim restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe; porém sua
mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para
meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição; de sorte que agora te
tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe; e sua mãe tomou
duzentas moedas de prata, e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de
escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. (JFA)
A mãe de Miquéias declarou que ela “tinha inteiramente dedicado a prata... ao Senhor”.
1100 shekels foram devolvidos - ela se rende a 200 shekels.
Esta é imagem de uma liderança sem integridade verbal.
A GRAÇA APOSTÓLICA TRAZ INTEGRIDADE DENTRO DA CASA
(Colossenses 3:17) Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em
nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. (NVI)
(Romanos 15:18) Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou
por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a
Deus: (NVI)
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(2 Tessalonicenses 3:7-9) Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso
exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem
comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente
e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não por que
não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado
por vocês. (NVI)
1.5 Mentalidade copiadora
(Juízes 17:4-5) Quando ele restituiu o dinheiro a sua mãe, ela tomou duzentas moedas
de prata, e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma de
fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa
de deuses; e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de
sacerdote. (JFA)
Mica estava duplicando a Arca da Aliança.
A imagem fundida - equivalente ao propiciatório.
A imagem esculpida - a arca.
Terafins - réplica dos querubins.
Éfode - as vestes sacerdotais.
Consagração de seu filho como um sacerdote.
Ele estava construindo a partir de sua imaginação. Ele provavelmente sabia sobre as façanhas
de Joshua e a Arca da Aliança.
Ele estava tentando acessar as bênçãos de Deus através da cópia.
ESTA É UMA IMAGEM DE UMA IGREJA FALSIFICADORA.
DEUS NÃO PODE ABENÇOAR UMA FALSA IGREJA.
Isto se parece com a Arca, mas não é a coisa real.
Parece uma igreja, mas não a coisa real.
(2 Timóteo 3:5) tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se
também destes. (NVI)
Ela tem a forma de piedade.
Deus não encomendou ou sancionou este edifício.
Há muitas pessoas que querem que Deus abençoe visões de suas próprias mentes.
A unção não vem da estrutura - que vem de Deus.
A unção de Deus fluiu de Siló através de sua estrutura.
Mica estava construindo uma antena para tocar em unção de Deus.
Queremos que Deus abençoe algo que foi copiado. Copiamos maneiras, canções, métodos,
acentos e mensagens.
Deus não se move em que uma cópia.
Devemos construir com a prescrição divina.
Quando a graça apostólica está ausente, há cópias na igreja local porque ela carece de
criatividade e singularidade.
(Juízes 17:6) Naquela época não havia rei em Israel; cada um fazia o que lhe parecia
certo. (NVI)
APÓSTOLOS TRAZEM CRIATIVIDADE E ORIGINALIDADE PARA A IGREJA LOCAL
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(Romanos 15:20) Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não
era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. (NVI)
OS ENSINAMENTOS APOSTÓLICOS VÊM DE UMA INFORMAÇÃO DIVINA, NÃO
DE UMA CÓPIA
(Gálatas 1:16-24) revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os
gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já
eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, e tornei a voltar a
Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e
estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago,
irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A
seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido
pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: "Aquele que antes
nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir". E
glorificavam a Deus por minha causa. (NVI)
1.6 Constrói para si mesmo
(Juízes 17:4-5) Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou dois quilos e
quatrocentos gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes
foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, e fez
um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu
sacerdote. (NVI)
Mica teve apoio pessoal - sua mãe.
Ele tinha um santuário pessoal - O homem, Mica, um santuário.
Ele tinha ídolos pessoais - uma imagem de escultura, uma imagem moldada, ídolos
domésticos.
Teve um sacerdote pessoal - ele consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de sacerdote.
Ele era o homem estabelecido de sua própria casa - não o homem estabelecido de Deus. Ele
estava construindo seu próprio reino.
APÓSTOLOS CONSTRÓEM PARA DEUS
(1 Coríntios 10:31) Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. (NVI)
(Atos 20:19) Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo
severamente provado pelas conspirações dos judeus. (NVI)
(Colossenses 3:24) sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a
Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. (NVI)

PAULO CLAMOU A GRAÇA DIVINA PARA A CONSTRUÇÃO
(1 Coríntios 3: 9-11) Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de
Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como
sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja
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cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já
está posto, que é Jesus Cristo. (NVI)
1.7 Atalhos
(Juízes 18:31) Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o
santuário de Deus esteve em Siló. (NVI)
A casa de Deus esteve em Siló. Era o único lugar legítimo de culto. Este foi onde a verdadeira
Arca estava situada.
Mica queria um sistema conveniente de ADORAÇÃO:
Conveniência geográfica - um templo em sua casa.
Conveniência de custo - Ídolos de prata em vez de ídolos de ouro do tabernáculo.
Revelação sem arrependimento - Ele não mostrou nenhum remorso por roubo.
Revelação, sem relacionamento.
Nenhum sacrifício.
Sem lavagem da pia.
Nenhum óleo para o candelabro.
Nenhum pão da proposição para a mesa.
Nenhum incenso para o altar.
O acesso complexo a Deus no Tabernáculo de Moisés era sobre relacionamento antes
revelação.
A cópia de Mica foi grosseiramente inferior. Ele não tinha Pátio Externo ou Lugar Santo.
Davi já tinha um relacionamento íntimo com Deus. Seu coração estava pronto. Ele não
precisou dos preparativos do Pátio Externo e o Lugar Santo.
A revelação do apóstolo Paulo foi um resultado da relação com Deus.
Veja Gálatas 1:16-24
A GRAÇA APOSTÓLICA DEMONSTRA QUE A REVELAÇÃO É CARA – NÃO HÁ
ATALHOS
(Gálatas 2:20) Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. (NVI)
(Gálatas 6:17) Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as
marcas de Jesus. (NVI)
(2 Coríntios 12:7) Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas
revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me
atormentar. (JFA)
(2 Coríntios 11:22-30) São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São
descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? — estou fora de mim
para falar desta forma — eu ainda mais: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais
vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes
recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez
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apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do
mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios,
perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios; perigos
na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei
arduamente; muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei
em jejum; suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão
interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu
não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se
devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. (NVI)
A CASA DE MICA TEM UM SISTEMA DE CRANÇA SEM SOFRIMENTO.
EM UMA CASA COM GRAÇA APOSTÓLICA HÁ O ELEMENTO DA COMUNHÃO
DOS SEUS SOFRIMENTOS.
(Filipenses 3:10) Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à
participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte (NVI)
(Filipenses 1:29) pois a vocês foi dado o privilégio de, não apenas crer em Cristo,
mas também de sofrer por ele, (NVI)
1.8 Falta de discernimento e credulidade
(Juízes 17:7-12) Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá,
saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à
casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: "De onde você vem?” "Sou
levita, de Belém de Judá", respondeu ele. "Estou procurando um lugar para morar.”
"Fique comigo", disse-lhe Mica. "Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei cento e
vinte gramas de prata por ano, roupas e comida.” O jovem levita concordou em ficar
com Mica, e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se
tornou seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. (NVI)
Mica despede seu filho e contrata o levita sem verificar suas credenciais. Ele sabia mais de
seu filho do que ele sabia o levita. Esta foi uma imprecisão, o levita infiel estava procurando
onde ele poderia encontrar um lugar. Um levita autêntico teria apontado para Siló. Este levita
foi facilmente comprado. O sacerdócio era nacional, e não pessoal.
Na casa de Mica não existem padrões para o ministério. Qualquer um pode se chamar um
homem de Deus e encontrar emprego aqui. Um levita desempregado/impreciso, sem visão e
propósito chega a uma CASA IMPRECISA - De repente, ele tem um ministério e é pago. Este
é o resultado da ausência de GRAÇA APOSTÓLICA.
A GRAÇA APOSTÓLICA ELEVA O PADRÃO DE MINISTÉRIO EM UMA IGREJA
LOCAL. O DISCERNIMENTO DA CASA É AFIADO.
O APÓSTOLO PAULO ESBOÇOU QUALIFICAÇÕES PARA OS MADUROS; (1 Timóteo
3, Tito 1)
NOMEAÇÃO PARA UM MINISTÉRIO, UM PERÍODO DE ESPERA.
(1 Timóteo 5:22) Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe
dos pecados dos outros. Conserve-se puro. (NVI)
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FALSOS MESTRES, PROFETAS ETC. SÃO IDENTIFICADOS.
(2 Coríntios 11:12-13) E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar
oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a
nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros
enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. (NVI)
(2 Pedro 2:1) No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também
surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias
destruidoras, chegando a negar o Soberano que os resgatou, trazendo sobre si
mesmos repentina destruição. (NVI)
1.9 Casa de sentimentalismo
A casa de Mica é atormentada com sentimentalismo:
A MÃE ABENÇOA O FILHO EM VEZ DE CASTIGÁ-LO POR ROUBO
(Juízes 17:2) que disse certa vez à sua mãe: "Os treze quilos de prata que lhe foram
roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade a prata está
comigo; eu a peguei". Disse-lhe sua mãe: "O Senhor o abençoe, meu filho!” (NVI)
SEU FILHO FOI APONTADO COMO SACERDOTE, EMBORA ELE NÃO FOSSE DA
ORDEM LEVÍTICA
(Juízes 17:5) Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, e fez um manto
sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote.
(NVI)
SEU FILHO É RAPIDAMENTE SUBSTITUIDO PELO LEVITA
(Juízes 17:12) Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou
morando em sua casa. (NVI)
MICA PEDE QUE O LEVITA SEJA SEU PAI, MAS ACABA SENDO PAI DO LEVITA
(Juízes 17:10-11) "Fique comigo", disse-lhe Mica. "Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe
darei cento e vinte gramas de prata por ano, roupas e comida.” O jovem levita
concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um dos seus filhos. (NVI)
QAUNDO A GRAÇA APOSTÓLICA ESTÁ AUSENTE, O SENTIMENTALISMO
CONTROLA A DINÂMICA DA CASA.
A GRAÇA APOSTÓLICA DEMONSTRA QUE O REINO DE DEUS É BASEADO NA
VERDADE, NÃO NO SENTIMENTALISMO.
Ananias e Safira (Atos 5) morrem no meio de graça Apostólica.
Paulo e Barnabé divididos por causa do conflito entre verdade e sentimento. (Atos 15:37-40)
O fornicador é disciplinado. (1 Coríntios 5)
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1.10 Casa da superficialidade
(Juízes 17:10-11) "Fique comigo", disse-lhe Mica. "Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe
darei cento e vinte gramas de prata por ano, roupas e comida.” O jovem levita
concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um dos seus filhos. (NVI)
Nesta casa a linguagem de aliança é usada vagamente.
Em termos atuais, Mica está dizendo ao levita “Eu quero que você seja meu pai”.
Tudo isso se baseia na avaliação externa:
O homem é de Belém.
Chama a si mesmo um levita.
Levita é contratado como um pai - no verso seguinte ele se torna um filho.
A GRAÇA APOSTÓLICA ESTÁ PREOCUPADA COM A PROFUNDIDADE
(Romanos 11: 33-36) Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! "Quem
conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?” "Quem primeiro lhe
deu, para que ele o recompense?” Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A
ele seja a glória para sempre! Amém. (NVI)
(Efésios 3:13-19) Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas
tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão,
ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser
com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações
mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam,
juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a
profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que
vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. (NVI)
1.11 Falsa segurança
(Juízes 17:13) E Mica disse: "Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois
esse levita se tornou meu sacerdote". (NVI)
Mica acreditava que ele seria próspero porque agora ele tinha um levita a serviço do seu
tabernáculo - a sua estrutura externa foi completa. (Ele tinha a réplica da Arca da Aliança.
Tudo o que ele precisava era de um levita para cumprir a sua visão.) Mas este era um falso
sistema de culto.
DEUS NÃO ABENÇOA FALSIFICAÇÃO. ELE NÃO ABENÇOA O QUE É NASCIDO
DA CARNE
(1 João 5:14) Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se
pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. (NVI)
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A confiança é baseada na vontade de Deus.
Mica estava confiante em uma estrutura não sancionada por Deus. Sua confiança era carnal.
(Filipenses 3:3) Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito
de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne,
(NVI)
A GRAÇA APOSTÓLICA REVELA QUE AS BENÇÃOS SÃO RESULTADO DA
OBEDIÊNCIA EM VEZ DE ESTRUTURAS EXTERNAS. ESSAS BENÇÃOS
DEMANDAM A CONFORMIDADE COM O PADRÃO CELESTE.
PIEDADE, BOAS OBRAS ETC SÃO PADRÕES DE COMPORTAMENTO QUE
RESULTAM DA MUDANÇA INTERNA EM UM AMBIENTEDE GRAÇA
APOSTÓLICA.
(1 Timóteo 4:8) O exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é
proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. (NVI)
(Romanos 6:16-18) Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe
obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem: escravos do
pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus,
porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de
coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado
e tornaram-se escravos da justiça. (NVI)
(Romanos 6:22) Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram
escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
(NVI)
(Tito 3:8) Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas,
para que os que crêem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas
são excelentes e úteis aos homens. (NVI)
PROSPERIDADE DA ALMA (MUDANÇA INTERIOR) RESULTA NA PROSPERIDADE
EXTERIOR
(3 João 1:2) Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim
como vai bem a sua alma. (NVI)
1.12 Erro progressivo
(Juízes 17:10) "Fique comigo", disse-lhe Mica. "Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe
darei cento e vinte gramas de prata por ano, roupas e comida.” (NVI)
(Juízes 18:19-20) Eles lhe responderam: "Silêncio! Não diga nada. Venha conosco, e
seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma
tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? " Então o
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sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem
esculpida e se juntou à tropa. (NVI)
(Juízes 18:31) Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o
santuário de Deus esteve em Siló. (NVI)
Depois de ser um sacerdote de uma única família, o levita migra para se tornar sacerdote da
tribo de Dã.
A MALDIÇÃO DA IDOLATRIA SE ESPALHA GRADUALMENTE
NA AUSÊNCIA DA GRAÇA APOSTÓLICA, OS ERROS AUMENTAM.
QUANDO PAULO SAIU DE ÉFESO, OS LOBOS ENTRARAM
(Atos 20:29-32) Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio
de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que
torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem! Lembrem-se de que
durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com
lágrimas. "Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los
e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. (NVI)
NA AUSÊNCIA DA GRAÇA APOSTÓLICA, OS DA ÁSIA SE AFASTARAM DE PAULO
(2 Timóteo 1:15) Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram,
inclusive Fígelo e Hermógenes. (NVI)
1.13 Ausência de um Pai/Rei
A voz do pai de Mica estava ausente. Também não havia rei em Israel.
ISSO TIPIFICA A AUSÊNCIA DA GRAÇA APOSTÓLICA
(Juízes 17:6) Naquela época não havia rei em Israel; cada um fazia o que lhe parecia
certo. (NVI)
(Juízes 18:1) Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dã estava
procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança
entre as tribos de Israel. (NVI)
(1 Coríntios 4:15-16) Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm
muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho. Portanto,
suplico-lhes que sejam meus imitadores. (NVI)
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