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Livro de Juízes

Introdução:
O livro de Juízes cobre um período caótico na história de Israel: cerca 

de 1.380 a 1050 a. C. O título do livro dos Juízes provavelmente foi sugerido 
pelo  versículo  16  do  segundo  capítulo:  “Suscitou  o  Senhor  Juízes,  que  os 
livraram  da  mão  dos  que  os  pilharam”.  Esses  Juízes  eram  indivíduos 
controlados pelo Espírito que, em tempos de emergências nacionais, lideravam 
o povo na guerra e, uma vez tendo-os livrado da escravidão de algum poder 
estrangeiro opressor, continuavam a liderar o povo na paz. Funcionavam como 
magistrados, tanto militares como civis.

Convidando duas tribos ou mais para ação conjunta, diversos dos juízes 
pavimentaram o caminho para a união das doze tribos na monarquia futura. 

Na tríplice divisão da Bíblia hebraica – a Lei, os Profetas e os Escritos – 
o livro de Juízes é colocado entre os Profetas.

O livro de Juízes contém um relato sobre os treze juízes que governaram 
Israel desde a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. É possível que alguns 
juízes tenham governado simultaneamente em diferentes regiões da terra santa. 
O  período  de  tempo  coberto  pelo  livro  de  Juízes  é  aproximadamente  de 
quatrocentos anos. 

Juízes é uma obra valiosa por causa da evidência histórica que apresenta 
acerca do desenvolvimento da religião de Israel durante os primeiros anos da 
conquista.  O livro cobre o período de transição entre a vida tribal nômade e 
desintegrada e a organização de uma federação que finalmente levou à formação 
da monarquia. As lutas das diversas tribos, com seus problemas particulares, em 
meio a uma população estrangeira, são vistas mais claramente no livro de Juízes 
do que no Pentateuco ou no livro de Josué.  A negligência quanto às ordenanças 
do  Senhor  e  a  adoração  de  deuses  falsos  conduziu  ao  castigo,  enquanto  o 
arrependimento sincero atrai o favor divino. O fato de que Deus trata com as 
nações  em vista  de  sua  atitude  para  com Suas  leis  morais,  merece  a  nossa 
consideração atual. (Pra. Meire).

Lembrete: Os 13 juízes primeiros juízes em Israel:
1º  Otniel  2º Eúde  3º Sangar  4º Débora  5º Baraque  6º Gideão  7º Tola
8º Jair  9º Jefté   10º Ibsã      11º Elom    12º Abdom   13º Sansão

Depois de Sansão Deus levantou Samuel.
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Lição 01
O Povo de Israel Atravessa o Jordão

“Depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué: Levanta-te agora, passa 
este Jordão tu e todo esse povo à terra que dou aos filhos de Israel.” Js 1:1-2

Moisés tirou da escravidão o povo de Deus, e Josué o conduziu à 
terra da promessa. Josué completa o que Moisés começou! Deus nunca 
deixa sua obra inacabada.  Os filhos de Israel estavam para entrar numa 
nova experiência. 

A vida está sempre abrindo caminhos novos e inesperados para 
nós. Não há monotonia na vida do crente. 

No cap. 02, vemos a história de Raabe, prostituta que morava na 
cidade de Jericó e recebeu em sua casa dois espias de Israel. Ela já tinha 
ouvido falar do que Deus estava fazendo por Israel e temeu ao Senhor: 
Josué 2.9,10:  “e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra (…) 
porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelhodiante  
de vós.” Assim, o Senhor salva também os gentios.

No começo da viagem houve a travessia do Mar Vermelho. Agora, 
no fim, é a travessia do rio Jordão. Ambos foram eventos memoráveis na 
história dos filhos de Israel. 

Era a época da cheia do Jordão e o povo de Jericó certamente 
pensou  que  era  impossível  atravessá-lo.  Não  havia  pontes,  apenas 
alguns vaus,  que não podiam ser atravessados nessa época do ano.  

Os espias tinham atravessado o rio a nado. Mas como atravessar 
uma grande multidão, com mulheres, crianças e bagagens? Deus tinha 
um modo. Ele deu orientação para o povo seguir. Martinho Lutero disse: 
“Eu não conheço o caminho pelo qual Ele me guia, mas conheço muito  
bem meu Guia”

Josué disse aos sacerdotes que apanhassem a Arca e entrassem 
no  Jordão,  numa época  em que  as  águas  transbordavam.  Quando  a 
planta dos seus pés tocou as águas do Jordão, estavam pisando terra 
seca. E todo Israel passou a pé enxuto. A travessia do rio Jordão foi a 
confirmação  visível  da  promessa  de  que  Deus  estaria  com Josué,  tal 
como estivera com Moisés. 

Deus está  sempre fazendo o impossível.  Quando Deus nos  dá 
uma ordem Ele nos capacita para cumpri-la.

O que era a Arca? O símbolo da presença de Deus. E Cristo hoje 
é para nós a realidade da presença de Deus. Ele disse: “E eis que estou 
convosco  todos  os  dias” (Mateus  28:20).  Ele  nos  guiará  tanto  nas 
pequenas como nas coisas grandes da vida. 

Do  leito  do  rio,  do  lugar  onde  os  sacerdotes  firmaram os  pés, 
foram tiradas doze pedras e empilhadas na outra margem, como marcos 
memoriais  das  maravilhas  que  Deus  fizera  por  eles.  O  povo 
queria perpetuar a memória do seu grande libertador.          

01-Deus mandou que Josué fosse forte e corajoso. O que mais deveria 

fazer para ser bem sucedido? …..........................................................

…..........................................................................................................

02-Dentro de quantos dias o povo de Israel atravessaria o Jordão?

…..........................................................................................................

03- Quantos espias foram enviados a Jericó?

…...........................................................................................................

4-Qual o nome da mulher que escondeu os espias?

…...........................................................................................................

05-Qual foi o acordo feito entre os espias e a mulher de Jericó?

…...........................................................................................................

06-Quem levou a arca à frente do povo de Israel para atravessar o 

Jordão? ..................................................................................................

07-Descreva como o povo de Israel atravessou o Jordão Js. 3:15-17

................................................................................................................

08-Por que Josué teve que circuncidar o povo?

…............................................................................................................

09- Quem era o homem que se pôs em pé diante de Josué, qual foi o 

diálogo entre eles?  …............................................................................

…...........................................................................................................

10-Quantas pedras foram tiradas do meio do Jordão e para que?

…...........................................................................................................

….................................................................................................

.........
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Lição 02

Israel Conquista a Cidade de Jericó
      “Então disse o Senhor a Josué: Entreguei na tua mão à Jericó, ao seu rei aos  

seus valentes” Js.6:2

As  muralhas  de  Jericó  tinham  que  ruir  para  que  os  israelitas 
pudessem avançar na conquista da terra prometida. Mas, como poderia 
isso acontecer?

A instrução era rodear a cidade por sete dias e no último dia por 
sete  vezes.  Isso  poderia  parecer  estranho  aos  israelitas,  mas  eles 
estavam prontos a executar as ordens de Deus. A queda de Jericó ante a 
marcha e o sonido das trombetas foi um milagre extraordinário. Quando 
obedeceram à ordem do Senhor  dada por Josué,  eles puderam ver  o 
poder  de  Deus.  Podemos  alcançar  vitórias  que  aos  olhos  humanos 
pareçam estranhos, mas se é em obediência a uma orientação de Deus, 
que assim seja, porque Ele sempre sabe o que está fazendo.

Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, como havia prometido. 
Todos os moradores da cidade foram mortos, exceto Raabe e sua família. 
Raabe  foi  salva  por  causa de um acordo feito  entre  ela  e  os  espias, 
quando os escondeu em sua casa.  Ela é citada na lista dos heróis da fé. 
(Hb. 11:31)

A  captura  de  Jericó  deu  aos  israelitas  a  oportunidade  de 
conquistar outras cidades daquela região, entre elas, a cidade de Ai. Para 
o espanto de Josué e de todo o povo, os soldados enviados a ferir aquela 
cidade voltaram fugidos,  atemorizados e alguns deles até morreram. A 
causa:  Uma  desobediência  praticada  por  Acã,  na  luta  anterior,  na 
conquista de Jericó (Js 6:18). 

Após a orientação de Deus, eliminado o pecado do meio do povo, 
levantou-se o  exército  de Josué,  com estratégias  novas,  e  desta  vez, 
conquistou a cidade de Ai. 

A reputação do exército conquistador de Israel sob a liderança de 
Josué levou as cidades em redor que por tradição eram independentes, a 
se unirem. Os reis de Canaã formaram aliança contra os invasores. 

Os gibeonitas  (habitantes  de Gibeom)  pregaram uma peça nos 
israelitas e fizeram uma aliança com eles.  Mesmo os gibeonitas tendo 
usado de astúcia para se aliançar aos Israelitas, Josué sempre procurou 
honrar o juramento, por que tinha sido feito diante do Senhor (Js 9:19). 
Mas os gibeonitas ficaram por servos do povo de Israel.

Lição 02 - Responda as questões abaixo: (Js 6- 9)
01- Qual foi a estratégia que Deus deu Josué para conquistar Jericó?

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

02-O que aconteceu com a prostituta que havia escondido os espias?

…...........................................................................................................

03-Qual foi a resposta de Deus à Josué quando clamava por causa da fuga 
dos homens de Israel perante os homens da cidade de Ai? Js. 7:10-12 
…..............................................................................................
…............................................................................................................

04-Cite os objetos condenados que Acã pegou para si?

…............................................................................................................

…............................................................................................................

05-Como foi eliminado o mal do meio do povo de Israel?

…............................................................................................................

…............................................................................................................

06-Qual foi a estratégia que Deus deu à Josué para conquistar a cidade de 

Ai?.............................................................................................................

…................................................................................................................

07- Josué levantou um altar ao Senhor no monte …................................, 
ofereceu ofertas ….........................., escreveu em ................................... 
uma cópia ................................ …....... Depois leu em alta voz perante o 
povo de Israel, todas as palavras da ….............., a …....................... e a 
….................................
08- Qual foi a astúcia dos gibeonitas para com o povo de Israel?
…............................................................................................................
…............................................................................................................
09- Por que Israel foi enganado pelos gibeonitas? Js 9:14 Qual foi o erro 
cometido por Israel? ….................................................................
…...................................................................................................
10-  Qual  foi  a  conseqüência  que  sofreram  os  gibeonitas  por  terem 
enganado Israel?  …..........................................................................
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Lição 03

O Sol e a Lua Detidos, as Cidades Conquistadas
“Então disse Josué na presença dos israelitas: Sol detém-te em Gibeom, e tu, lua  

no vale de Aijalom”. Js 10:12 

O dia em que o sol  e a lua pararam foi  um dos milagres mais 
espetaculares que Deus já realizou. O mecanismo exato do milagre não é 
registrado.  Talvez a terra  tenha se inclinado de modo a Israel  ter  um 
longo dia de sol ou a rotação da terra tenha sido desacelerada.

Vários detalhes estratégicos e militares da batalha são fornecidos: 
a extensão da marcha de Israel, o ataque e a perseguição, os dos locais 
da batalha, os nomes dos reis e a chuva de pedras.

Essa riqueza de detalhes mostra que não se trata simplesmente 
de uma lenda, mas de um relatório militar legítimo. Sabemos três coisas 
sobre esse milagre no qual o sol foi detido: foi um fenômeno único; foi 
realizado por Deus; e Ele agiu porque Josué clamou por sua ajuda. 

Deus está no controle de tudo e fará tudo, até mesmo o que nos 
parece impossível para nos socorrer quando clamamos por sua ajuda.

Israel adquiriu algum controle sobre a região sul ao tomar certas 
cidades de localização estratégica. O controle político total só veio bem 
mais tarde, no governo do rei Davi.

A cidade de Hazor estava situada em um local estratégico. Sua 
conquista era essencial para o domínio da região norte de Canaã. Esta 
era a mais temível do que todas as cidades anteriores. Tinha a seu dispor 
numerosos carros de guerra.  A oposição foi  organizada e liderada por 
Jabim, rei de Hazor. Os reis do Norte se uniram e tentaram anular o poder 
dos conquistadores israelitas. Mas com a força divina, Josué os destruiu a 
todos.

Trinta  e um reis  são alistados  entre  os  derrotados por  Josué.  
Embora os reis tivessem sido derrotados, nem todas as cidades 

foram  realmente  capturadas  ou  ocupadas.  Por  intermédio  dessa 
conquista  Josué  subjugou  os  seus  habitantes  até  ao  ponto  em  que, 
durante o período imediato de paz os israelitas puderam estabelecer-se 
na terra prometida. 

Esses fatos não aconteceram todos de uma vez.  As escrituras 
dizem que levou muito tempo e finalmente, a terra descansou da guerra 
(Js 11:23). 

Lição 03 - Responda as questões abaixo: (Js. 10-12)

01- Qual era o nome do rei de Jerusalém, que temeu muito por causa de 

Josué? ..................................................................................................

02-Quantos reis  se uniram contra  Josué,  cite  os nomes das cidades que 

pertenciam. ............................................................................................

…............................................................................................................

03. Como Deus livrou Israel desses inimigos?

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

04- Por que Josué orou para que a lua e o sol fossem detidos?

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

05- Descreva como morreram os cinco reis que se uniram contra Israel. 

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

06- Qual o limite  das terras conquistadas na região sul? (Js 10:40-43)

…...........................................................................................................

07-Os inimigos de Israel na região norte foram comparados com que? (Js. 

11:4) ... ...........................................................................................

…...........................................................................................................

08- Cite os povos que se uniram contra Israel na região norte.

…...........................................................................................................

09- Como eram conhecidos os moradores de Gibeom? O povo que fez paz 

com Israel? (Js 11:19) ....................................................................................

…....................................................................................................................

10- Por que Deus endurecia o coração dos inimigos de Israel?

…..........................................................................................................  
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Lição 04

As Heranças dos Filhos de Israel em Canaã
“Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: reparte a terra a Israel  

por herança”. Js 13:1e7b

Apesar  dos  principais  reis  terem  sido  derrotados  e  que  então 
prevaleceu  um  período  de  paz,  restavam  ainda  muitas  áreas  não-
ocupadas  na  terra.  Josué  foi  divinamente  comissionado  para  dividir  o 
território conquistado entre as nove tribos e meia. Durante o período da 
conquista o acampamento de Israel ficava localizado em Gilgal.  Sob a 
supervisão  de  Josué  e  Eleazar  foram  distribuídos  os  quinhões  de 
algumas das tribos, enquanto Israel ainda estava acampado ali. 

A partilha da terra era uma declaração, pela fé, de certas coisas 
que eles, pela direção de Deus, se propunham a realizar através da longa 
luta que se seguiu.

Ai das pessoas de pouca visão, cujas aspirações nunca estão um 
passo à frente das suas realizações presentes. A não ser que tenhamos 
uma visão e sonhos diante  de nós,  nunca venceremos,  nem material, 
nem espiritualmente. Foi isso que os israelitas fizeram. Avançaram par 
um futuro esperançoso mas desconhecido, ao dividirem entre si grandes 
faixas de terra ainda em mãos dos inimigos.

Os fortes não tomaram a melhor parte da terra por serem fortes, 
deixando o restante para os fracos. Nem os ricos compraram os melhores 
lugares, deixando pra os pobres os lugares inferiores. Eles procuraram 
determinar a vontade de Deus sobre este assunto. 

Visto que a distribuição foi feita por sorte, ninguém poderia ficar 
com inveja ou se sentir injustiçado. 

A  tribo  de  Levi  não  recebeu  quinhão  na  forma  de  território, 
porquanto eram responsáveis pelos serviços religiosos por toda a nação. 
As  diversas  tribos  foram  encarregadas  da  obrigação  de  selecionarem 
cidades  para  os  levitas.  Terras  de  pasto,  e  redor  de  cada  uma  das 
quarenta e oito cidades, foram igualmente providas, pelo que os levitas 
podiam dar pasto a seu gado.

Calebe  estava  agora  com 85  anos.  Dentre  os  espias  só  ele  e 
Josué ousaram confiar em Deus. Como recompensa por sua obediência, 
eles foram os únicos da sua geração a quem Deus permitiu entrar em 
Canaã. Calebe pediu ao seu amigo Josué as cidades altas e muradas e 
assim Josué atendeu ao seu pedido.

Calebe  deveria  ser  o  homem  mais  feliz  do  arraial,  por  ter 
conquistado tanto e ainda ter mais campos para conquistar. Deus nunca 
prometeu  aos  seus  filhos  dias  fáceis  no  seu  trabalho.  Crescemos  na 
adversidade, porque aprendemos a confiar mais no Senhor.

Lição 04 - Responda as questões abaixo: (Js.13-19)

01-Qual a terra que ficou para ser repartida em herança?

…............................................................................................................

02-Qual o profeta que os filhos de Israel mataram ao fio da espada?

…............................................................................................................

03-Calebe  falou  com  Josué  sobre  a  herança  que  Moisés  lhe  daria 

dizendo:  ............................Calebe  tinha  …..............  anos  quando  foi 

enviado  à  Cades-Barnéia  para  espiar  a  terra.  Calebe  trouxe  resposta  a 

Moisés como …................ Havia já passado ….......... anos que Deus havia 

falado a Moisés. Agora Calebe era da idade de............................

04-Cite a declaração de Calebe à Josué. Js 14:11 

…...........................................................................................................

…............................................................................................................

05-Josué abençoou Calebe e deu-lhe Hebrom em herança. Qual era o outro 

nome de Hebrom e porquê? ….....................................................

…............................................................................................................

06-Qual  foi  o  acontecimento  importante  para  as  mulheres:  Maalá,  Noa 

Hogla, Milca e Tirza? ….......................................................................

…...........................................................................................................

07-Qual o nome da cidade que Israel armou a tenda ou tabernáculo?

…...........................................................................................................

08-  Os  filhos  de  Simeão  tiveram sua  herança  em meio  a  qual  tribo  e 

porquê?..................................................................................................

09- Josué também teve terras por herança?

…......................................................................................................................
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Lição 05

O Discurso de Josué em Siquém
 “Então disse Josué a todo o povo de Israel: Guardai com cuidado as vossas almas,  

para amardes ao Senhor vosso Deus”. Js 23:11

O discurso de despedida de Josué encontra-se registrado nos 
capítulos 23 e 24. É possível que o capílulo 23 seja dirigido aos líderes, 
enquanto capítulo 24 seja dirigido a todo o povo.

Josué envelhecera.  Sabia  que não iria  viver  muito mais tempo. 
Queria  transmitir  ao  povo  algumas  palavras  finais.  Reuniu  o  povo  de 
Israel em Siquém e advertiu-os severamente para que temessem a Deus.

Relembrou-lhes o fato de que Deus chamara a Abraão para que 
não servisse a ídolos e cumprira o pacto estabelecido com os patriarcas, 
introduzindo Israel na terra prometida. Um compromisso público foi feito, 
mediante o qual  os líderes asseguraram a Josué de que serviriam ao 
Senhor. 

Estes homens mais idosos,  que fizeram uma confissão pública, 
foram fiéis às suas promessas. Após a morte de Josué Israel cumpriu 
essa promessa somente enquanto vivia a geração mais idosa.

O  discurso  de  Josué  está  repleto  de  palavras  de  ânimo, 
advertência e fé inspiradas pelo próprio Deus. 

Segue abaixo, alguns trechos marcantes deste discurso:
1-  Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade...
2- Escolhei hoje a quem sirvais... 
3- ...Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
2- Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo que 

está escrito...
3- ... não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós...
4- Um só dentre vós perseguirá a mil...
5- Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes 

o Senhor...
Com cento e dez anos de idade, morreu Josué, o grande homem 

de Deus. O livro termina com a sua morte. Aqui está um grande tributo a 
um grande líder: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué 
(Josué 24:31)

Lição 05 - Responda as questões abaixo: (Js. 23-24)

01-Qual foi o motivo que levou Josué a reunir todos os anciãos, líderes, juízes e 
oficiais de Israel? …....................................................................................
…....................................................................................................................
2-Qual foi a advertência de Josué para com Israel  referente ao livro da lei  de 
Moisés?...........................................................................................................
…....................................................................................................................

3-Qual a instrução de Josué para com Israel  referente às outras nações e seus 
deuses? …........................................................................................................
….....................................................................................................................

4-Quando Josué estava já idoso, Israel já tinha vencido todos os seus inimigos; 
sim ou não?......................................................................................
…............................................................................................................

05-Explique o significado de adoração na prática.   Js. 23:16
…............................................................................................................

…............................................................................................................

6-Qual era o segredo da vitória de Israel sobre grandes e numerosas nações? 
…...........................................................................................................

…............................................................................................................

7-Como Josué descreveu a dádiva de Deus à Israel? Js 24:13

8-Josué  fez  com  que  o  povo  renovasse  a  aliança  com  Deus,  exortou-os  à 
santidade. O que eles precisavam jogar fora ?  

09-  Cite a resposta de Josué ao povo referente a si mesmo e sua casa.
…...........................................................................................................

…............................................................................................................

10- Qual foi o símbolo da renovação da aliança de Israel com Deus?
…...........................................................................................................

…............................................................................................................

11- Quantos anos viveu Josué?  (Até aqui o povo de Israel permaneceu fiel ao 
Senhor). ….......................................................................................................
12- Onde foram enterrados os ossos de José?

…............................................................................................................
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Lição 06
Novas Cidades Conquistadas pelas Tribos de Israel 

“ Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus.” Jz 1:4

Obs: Ler primeiro a Introdução na pág. 36
No primeiro versículo de Juízes diz que Josué havia morrido e no 

cap. 2, verso 8 diz que Josué morreu com 110 anos.
Como Josué havia sido um líder que substituiu Moisés,  o povo 

deve ter tido dificuldade em escolher outro grande líder.
Ainda sob a influência de Josué, os filhos de Israel consultaram ao 

Senhor sobre as batalhas que precisavam enfrentar contra os cananeus. 
O Senhor disse que primeiro seria a tribo de Judá, apontando aí que esta 
tribo teria uma liderança sobre todo o povo. Lembremos que Davi era da 
tribo de Judá. E Jesus foi chamado de Filho de Davi.

Interessante  que  as  tribos  tinham  ainda  unidade,  pois  Judá 
chamou a tribo de Simeão pera pelejarem juntos e tiveram vitória.

Observemos a frase que disse o rei vencido nesta batalha: “assim 
como eu fiz, assim Deus me pagou”  (Ler 01:07). Esta idéia da retribuição 
total dos nossos erros pode ser verdadeira às vezes, mas para os que 
estão em Cristo Jesus, que se arrependem dos seus pecados e clamam 
pela misericórdia do Senhor, é diferente.

Fato importante também foi o início da conquista de Jerusalém, a 
cidade do Grande Rei (Após Davi, Jerusalém passa a ser a cidade mais 
importante da Bíblia, para os judeus e para os cristãos). Ler 01:19 e 21.

Dos versos 12 a 15, vemos a conquista de Calebe, lembrando que 
dos  12  espias,  somente  ele  e  Josué  deram  relatório  de  fé  sobre  a 
conquista  da  terra  prometida  e  assim  teve  boa  velhice  e  chegou  a 
conquistar a sua parte particular da terra prometida transferindo-a à sua 
descendência.  Calebe  recebeu  uma  cidade  chamada  Hebrom,  para 
cumprir  o  mandado  de  Moisés,  mas  Calebe  teve  que  expulsar  três 
gigantes daquela cidade. Nossas conquistas exigem coragem e o agir de 
Deus para serem realizadas.

Também  as  duas  tribos  de  José  se  uniram  para  lutarem  e 
conquistaram a cidade chamada Betel. O problema foi que as tribos não 
expulsaram os cananeus (1.27-36) como o Senhor havia mandado e isto 
foi laço do inimigo para desviar o povo de Israel dos planos perfeitos do 
Senhor (2.2).

Depois  desta  desobediência,  veio  um anjo  do  Senhor  e  disse: 
“Não  os  expulsarei  de  diante  de  vós;  antes  estarão  como espinhos  nas  
vossas  ilhargas,  e  os  seus  deuses  vos  serão  por  laço.  E  sucedeu que,  
falando o anjo do SENHOR estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo 
levantou a sua voz e chorou.”  Isto nos traz uma aplicação para nossas 
vidas: não basta chorar e até se arrepender  

CONT. 06 momentaneamente, precisamos avançar e definitivamente 
obedecer ao Senhor.

Lição 06 - Responda as questões abaixo: (Jz. Cap. 1 a  2:5) 

1-Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor para 
saber quem iria pelejar contra os cananeus.  Qual foi a resposta de Deus e 
porquê?  .............................................................................................................
….........................................................................................................................

….........................................................................................................................

2-Qual a tribo que ajudou  Judá a possuir a terra por  herança?

…..............................................................................................................

03- Quantos homens foram vencidos  dos  cananeus e ferezeus?

…...............................................................................................................

4-Qual o nome do rei de Bezeque, e a lição de vida que aprendeu  e onde 

morreu? ....................................................................................................

…...............................................................................................................

…..............................................................................................................

5-Qual a tribo que pelejou contra Jerusalém e se apossou dela? Judá ou 

Simeão? …...........................................................................................

6-Quem conquistou a cidade de Quriate-Sefer, como foi 

recompensado? ...................................................................................

…..........................................................................................................

7-Quais as tribos que  não expulsaram os cananeus da terra da sua herança? 

(Jz 1:27-31............................................................................

….........................................................................................................

8-Por que os  israelitas não expulsaram de todo os cananeus? (Jz.1:19)

…..........................................................................................................
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Lição 07

O Reinado dos Juízes 
“Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam” Jz.2:16

Em Juízes 2.10, vemos que o povo serviu ao Senhor todos os dias 
de Josué e ainda após a sua morte, enquanto viveram os anciãos que 
conheceram Josué. O que mostra a grande importância dos líderes, pois 
quando são guiados pelo Senhor, levam os seus liderados a temerem ao 
Senhor. Quando um povo, uma família ou uma igreja possui um (uma) 
líder assim, a bênção do Senhor é certa.

Mas infelizmente levantou-se uma geração que não conhecia ao 
Senhor (2.10) e começaram a se afastar do Senhor dos céus e da terra, 
que os tinha tirado do Egito.  A desobediência mais praticada pelo povo 
de  Israel  era  a  idolatria  (2.11-13).  E  a  que  deuses  foram  adorar? 
Justamente  aos  deuses  dos  povos  cananeus  (Baal  e  Astarote,  2.13). 
Conforme  Comentário  da  Bíblia  Pentecostal,  pg  388:  “Baal,  o  deus 
principal adorado pelos cananeus, era o deus da fertilidade, da chuva e 
da  vegetação.  A  adoração  a  Baal  envolvia  a  prostituição  cultual  e  o 
sacrifício  de  criancinhas.  Astarote,  deusa  da guerra  e  da fertilidade  e  
mulher de Baal.”

No verso 14, vemos que esta idolatria atrai a ira de Deus e isso 
não é diferente em nossos dias. Podemos refletir: há alguma idolatria na 
minha vida? Há algo que dou mais importância do que a Jesus? Que 
espaço o Senhor ocupa em nossa vida? Ele tem o controle da nossa vida 
e a sua vontade está sendo real em nós?

Nos versículos 14 e 15, vemos que a consequência da idolatria foi 
que o Senhor “os entregou na mão dos seus inimigos ao redor”. Ficaram 
em grande aflição.

Assim, o Senhor levantou juízes que  “foram líderes militares e  
tribais, num período de declínio espiritual, social e moral de Israel. Era, 
dotados  de  supreriores  qualidades  de  liderança e  realizaram grandes 
feitos,  mediante  a  proteção e  o  poder  de  Deus”  (Comentário  da Bíblia 
Pentecostal, pg 388)

Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juíz e 
os livrava da mão dos seus inimigos (2:18). Falecendo o juiz reincidiam e 
se tornavam piores do que seus pais (2:19).

O povo havia transgredido a aliança (v.20) com o Senhor. Leia os 
primeiros versos de Deuteronômio 28, onde o pacto era claro: se Israel 
ouvisse e obedecesse ao Senhor, o Senhor os abençoaria, mas se não 
ouvissem e não obedecessem, o Senhor permitiria as maldições sobre 
eles.

Devido a esta quebra de aliança, o Senhor permitiu que as nações 
iinimigas de Israel, com seus deuses falsos ficassem na terra de Canaã 
para provar a fé daquele povo de Israel.

CONT. 07 O plano perfeito do Senhor era que o povo de Israel o servisse 
e obedecesse seus mandamentos, assim habitariam na terra de Canaã 
sem impecilhos ou inimigos, mas o povo preferiu escolher seus próprios 
caminhos, como está escrito em Provérbios 14.12:  “Há caminho que ao 
homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte.”

Lição 07 - Responda as questões abaixo: (Jz 2:6-3:1-6 )

01- Qual foi a advertência de Deus ao povo  por  não expulsarem os seus 

inimigos? …................................................................................. 

…..........................................................................................................

…..........................................................................................................

2-Após a morte de Josué, outra geração se levantou que não conhecia o 
Senhor?  Quais os deuses que estavam servindo e adorando?  Qual foi a 
conseqüência?
…..........................................................................................................

…..........................................................................................................

3-Por que Deus suscitou juízes no meio do povo de Israel ? Jz. 2:16-19

…..........................................................................................................

…..........................................................................................................

4-O que acontecia durante o reinado dos juízes levantados  por Deus?

…...........................................................................................................

5-Como Deus colocou  Israel à prova?

…...........................................................................................................

…..........................................................................................................

6-Quais os povos que permaneceram juntamente com o povo de Israel e até 

houve casamentos entre eles? (Jz 3:1-6) 
…....................................................................................................................

….....................................................................................................................
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Lição 08

Os Três Primeiros Juízes Israelitas 
 “Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador”. Jz3:9a 

A última pergunta da lição anterior fala do motivo que mais uma 
vez levou o povo de Israel a se esquecerem do Senhor e servirem aos 
falsos deuses dos cananeus (Jz 3.5,6). A ira do Senhor veio sobre eles. 

Mas como vencermos a idolatria  e  o declínio  espiritual?  Segue 
comentário da Bíblia Pentecostal, pg 390:  “Somente a fé viva, a grtidão 
sincera,  o esforço persistente de buscar  a  face de Deus e a rejeição  
constante dos caminhos ímpios da sociedade incrédula, levarão o povo 
de Deus a manter seu primeiro amor, sua visão e pureza.”

O  propósito  maravilhoso  do  Senhor  é  que  além  de  termos 
comunhão com Ele,  também sejamos propagadores do Seu Nome, de 
suas Grandezas e dos seus Feitos (I Cron 16.9 / Mt 28.19/  II Tm 2.2). 
Quando não fazemos isso, ficamos à mercê da pregação do mundo e das 
falsas religiões, ou seja: em vez de sermos influenciadores com nossa Fé 
em um Deus Verdadeiro, podemos ser influenciados pelas mentiras dos 
falsos deuses.

O povo de Israel  clamou e o Senhor  levantou Otniel,  irmão de 
Calebe para vencer a Síria.  Sobre ele veio o Espírito do SENHOR (Jz 
310), afinal tão grande obra só pode ser realizada pelo Senhor na vida de 
alguém que Ele usa (João 15:5). E a terra sossegou 40 anos.

A  próxima queda  de  Israel  foi  sob  o  rei  dos  moabitas,  Eglom. 
Passaram-se  18  anos  e  os  povo  de  Israel  clamou  ao  Senhor,  que 
levantou a Eúde, benjamita, canhoto.

Eúde foi  muito corajoso ao ir  pessoalmente ao local  onde o rei 
Eglom morava com o objetivo certo de matá-lo. Foi o que aconteceu. A 
partir do verso 27, vemos que Eúde convocou o povo para guerrearem 
contra os moabitas e venceram, pois mataram dez mil homens valorosos. 
Assim, subjugaram os moabitas. Veio então 80 anos de sossego na terra 
de Israel.

A guerra muitas vezes é necessária, pois é a única forma de um 
povo sair da opressão exercida por outro povo. 

Logo  após  estas  guerras,  vinha  um tempo de refrigério.  Isto  é 
maravilhoso.  Precisamos  descansar  das  guerras.  Porém,  é  necessário 
vigiarmos quando tudo está bem, para não deixarmos o temor do Senhor, 
que nos leva a destruição.

Depois de Eúde, o juíz levantado pelo Senhor foi Sangar. Somente 
o verso 31 fala de sua história, mas o importante é que Deus o usou para 
livrar a Israel.

Lição 08 - Responda as questões abaixo: (Jz. 3:7-31)

01- Cite o nome dos  três primeiros juízes em Israel.
…....................................................................................................................

02-Quantos anos Israel serviu à Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia?
…..................................................................................................................... 
03. Qual foi o juiz que libertou  Israel do rei da Mesopotâmia, de quem ele 

era sobrinho? .................................................................................

….........................................................................................................

04- Por quantos anos  a terra  ficou em paz durante a liderança de Otniel? 
..........................................................................................................

05- O que fizeram os  israelitas para servirem ao rei Eglom, rei dos 

moabitas? .....................................................................................................

….....................................................................................................................

06- Quantos  anos Israel serviu aos moabitas? 

…....................................................................................................................

07-Qual o nome do juiz que livrou Israel dos moabitas, à qual  tribo 

pertencia?  ....................................................................................................

….....................................................................................................................

08- Como foi morto Eglom rei do moabitas? (Jz 3:15-26).

…....................................................................................................................

….....................................................................................................................

09-Moabe foi subjugado sob o poder de Israel. Por quantos anos a terra 

ficou em paz nessa época?    .......................................................................

10- Qual o nome do terceiro juiz em Israel?  (Jz 3:31)

….....................................................................................................................

11- Quais eram os inimigos de Israel na época do terceiro juiz e como o 

livrou? …..........................................................................................
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Lição 09

Débora e Baraque: Juízes em Unidade 
               “ Então disse Baraque à Débora: Se fores comigo, irei; porém, se não fores 
comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo”. Jz  4:8-9a

Débora era profetisa, uma mulher casada, que julgou o povo de 
Israel  (4.4)  no tempo em que Jabim,  rei  de Canaã estava dominando 
sobre a nação (4.1-3) devido a sua desobediência ao Deus de Abraão, 
Isaque e Jacó.

O  Senhor  deu  uma  palavra  profética  à  profetisa  Débora  e  ela 
mandou chamar a Baraque, que era um tipo de capitão do exército de 
Israel.  O Senhor prometeu que daria vitória ao povo de Israel sobre o 
exército de Sísera, capitão do exército de Jabim (4.6,7).

Mas o guerreiro Baraque disse que só iria à batalha se Débora 
fosse com ele. Débora aceitou o desafio e assim entrou para a história 
bíblica como provavelmente a única mulher que participou ativamente de 
uma batalha nos tempos bíblicos. 

Para esta batalha foram chamados 10 mil homens das tribos de 
Zebulom e Naftali.  E como sempre, o Senhor cumpriu a sua Palavra e 
deu vitória ao exército de Israel. Observemos o verso 15 do cap. 04: “E o 
Senhor derrotou a Sísera, e todos seus carros, e todo o seu exército a fio 
de  espada,  diante  de  Baraque;”   Aprendemos  assim  que  o  crédito,  a 
glória das vitórias que alcançamos nesta vida, deve ser do Senhor Jesus! 
LEIA: Sl 62.12 / Sl 115.1/ II Co 10.17 / Rm 11.36

A seguir  vem o relato (4.18-22) de como uma mulher chamada 
Jael,  matou o capitão do exército  inimigo,  que havia fugido da batalha 
(4.17).  Para  a  nossa  sociedade  moderna  ocidental,  este  fato  parece 
estranho,  mas  temos  que  entender  o  que  aconteceu  dentro  da 
perspectiva da guerra e daquela época: Jael matou um inimigo importante 
que vinha oprimindo (inclusive matando) o povo de Israel.

Logo  após  (no  mesmo  dia)  a  Vitória  nesta  batalha,  Débora  e 
Baraque  compuseram  e  cantaram  um  novo  cântico  ao  Senhor.  Que 
bênção! Leia  Salmo 66.1 e 8.

Uma breve análise do cântico do cap. 05:
No verso 02, vemos que louvaram ao Senhor pela disponibilidade 

dos  chefes  que  lideraram  o  povo,  que  se  ofereceu  voluntariamente. 
Realmente  estas qualidades só podem vir  do  Senhor;  No verso 03,  o 
cântico chama a atenção dos reis e príncipes para os feitos do Senhor!

Nos  versos  04-05,  o  cântico  exalta  ao  Senhor,  falando  do seu 
grande poder, declarando que o Deus de Israel!

Dos versos 09-13,  o cântico  conclama os juízes  de Israel  para 

falarem deste grande livramento do Senhor!

No verso 18, as tribos de Zebulom e Naftali foram elogiadas pela 
bravura  de  terem corrido  perigo  de  morte,  enquanto  que  as  tribos  de 
Rúben, Dã e Aser ficaram para trás e não se decidiram ou se esforçaram 
para participar da batalha (versos 16-17).

nos  versos  24-27,  o  cântico  exalta  a  participação  de  Jael  na 
conquista, cumprindo assim a profecia falada por Débora.

Lição 09 - Responda as questões abaixo: (Jz.4-5)

01- Por que Débora mandou chamar a Baraque?

…......................................................................................................................

…......................................................................................................................

02- Em qual lugar Débora julgava as questões do povo de Israel?

…......................................................................................................................

03- Por que Baraque quis que Débora fosse com ele ao lugar onde iria lutar contra 

o exército de Sísera?  …........................................................................

…......................................................................................................................

04- Quem foi que derrotou  à  Sísera? (jz 4:15)

…......................................................................................................................

05- Qual o nome da mulher que matou Sísera confirmando a profecia de Débora? 

…......................................................................................................

06- Débora e Baraque creram em Deus juntos, foram à guerra juntos e cantaram 

um cântico juntos.  No lindo cântico, Jael foi lembrada pelo seu 

feito? ...........................................................................................................

07-  Como é descrito  o  final dos que se rebelam contra Deus e dos que o amam? 

…........................................................................................................

….....................................................................................................................

08-  Depois da vitória de Israel sobre Jabim, rei dos cananeus, por quantos anos  a 

terra ficou em paz? ......................................................................
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Lição 10
O Chamado de Gideão 

 “Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão ”. Jz 6:34

A história de Gideão começa no capítulo 6, dizendo que  “os filhos 
de Israel fizeram o que era mau aos olhos do SENHOR; e o SENHOR os 
deu nas mãos dos midianitas por sete anos”. 

Após muita tribulação causada pelos midianitas, o povo de Israel 
clamou ao Senhor (Jz 6.6). Vemos aqui o grande valor da intercessão, 
pois o Senhor promete em Jeremias 33.3: “Clama a mim e responder-te-
ei”. Aleluia!

A  resposta  do  Senhor  foi  enviar  um  profeta  (Jz  6.8-10)  para 
lembrar aos filhos de Israel que eles haviam sido libertos da servidão do 
Egito  e  que  eles  não  deveriam  temer  os  deuses  dos  amorreus,  mas 
infelizmente o povo não obedecia os mandamentos do Senhor.

Na  sequência,  o  Senhor  começa a  providenciar  o  livramento  a 
Israel por meio de um líder, um homem temente ao Senhor, Gideão.

Um anjo veio a Gideão da parte de Deus e lhe disse: O SENHOR 
é contigo, homem valoroso (6.12). A princípio Gideão resistiu ao chamado 
de  Deus,  porque  estava  sem  esperança,  sua  fé  ainda  era  baseada 
somente nas experiências passadas de seu povo(6.13), além disso era de 
uma família pobre e ainda era o mais novo da família (6.15). O Senhor 
tem contentamento em chamar os que “não são” para serem usados a fim 
de cumprir os propósitos Dele (I Co 1.27). E como é tremendo o verso 14: 
“ Então o SENHOR olhou para ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás 
a Israel das mãos dos midianitas; porventura não te enviei eu?”

Dos versos 17-23, vemos que Gideão passa por uma experiência real 
e pessoal  com o Senhor.  Isto é sempre necessário  para realizarmos algo 
para o Senhor seja na igreja, na família,  na escola, no trabalho, etc. Após 
esta experiência maravilhosa, Gideão edificou um altar ao Senhor e com este 
ato ele estava restaurando a adoração ao Deus de Israel, pois o culto a Baal 
vinha sendo largamente praticado nas terras israelitas.

Do Senhor veio a ordem de derrubar o altar de Baal (6.25). Gideão 
obedeceu e com isso atraiu para si a perseguição dos idólatras baalitas. 
Leia Jo 15.18 e I Jo 3.13.

Mas  o  Senhor  o  revestiu  do  Espírito  (6.34)  e  Gideão  iniciou  a 
convocação do povo de Israel para a batalha contra os inimigos, tendo 
grande êxito (6.35). Em Jz 7.13, vemos que se ajuntaram a Gideão 32 mil 
homens, mas o Senhor disse que quem fosse medroso e tímido, voltasse 
às suas casas. 22 mil voltaram e ficaram somente 10 mil. O medo e a 
timidez são realmente grandes gigantes que podem nos impedir de viver 
grandes conquistas.

Mas para este livramento, o Senhor havia planejado usar apenas 

300 homens (7.4-7) e assim foi (7.20-22),  pois eles tocaram  

CONT. 10  as buzinas,  quebraram os cântaros e com tochas acesas, 
gritaram:  Espada  do  Senhor  e  de  Gideão!  O  Senhor  fez  com  que  a 
multidão dos inimigos ficasse em alvoroço, inclusive “tornou a espada de um 
contra  o  outro”  (7.22).  Um  grande  exército  foi  vencido,  os  midianitas 
fugiram e foram perseguidos pelos homens de Israel (7.23-25), agora não 
mais  só  os  300,  mas  todos  os  outros  que  foram  convocados 
anteriormente.

Lição 10 - Responda as questões abaixo: (Jz 6-8)
1- De que forma os  midianitas estavam oprimindo o povo de Israel?

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

2- Onde o anjo encontrou Gideão, o que ele estava fazendo naquele momento? 

…..................................................................................................

….....................................................................................................................

3- Qual foi a ordem do anjo a Gideão? 

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

4- Gideão pediu ao anjo um sinal, o que ele levou até o anjo e qual foi o sinal que 
recebeu?  ….............................................................................................
…....................................................................................................................

5- Gideão  derrubou o altar de Baal e cortou o poste-ídolo. A quem pertenciam? 

…................................................................................................

6- No lugar do altar de Baal, Gideão edificou um altar a Deus. Descreva como foi 
edificado e quem o ajudou. ….........................................................
…......................................................................................................................

7- Gideão pertencia à qual tribo? Qual foi o sinal que pediu à Deus como garantia 
de que venceria os midianitas? …......................................................
…......................................................................................................................

….....................................................................................................................

08- Quantos homens saíram à guerra com Gideão e quantos permaneceram?

…......................................................................................................................

09-  Deus disse a Gideão que iria provar os homens que estavam com ele. Qual 
foi o sinal que Deus deu a Gideão referente aos homens?
......................…...........................................................................................................

….............................................................................................20 21



  Lição 11
A História de Abimeleque e outros Juízes Israelitas 

“Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós.” Jz 9:14

 A história de Abimeleque mostra a diferença entre quem governa 
por ambição e que não foi levantado por Deus dos que Deus chamou e 
estableceu para governar. 

Em  Jz  9.5,  vemos  que  Abimeleque,  um  dos  filhos  de  Gideão, 
matou 70 irmãos para ser o único herdeiro de seu pai,  mas um deles 
chamado  Jotão  escapou.  Abimeleque  tinha  um  coração  mau  e 
estabeleceu sua liderança de forma abominável diante do Senhor.

Em JZ 9.7-15 está escrito a belíssima parábola de Jotão, onde 
aprendemos muito sobre liderança: Onde os bons se omitem, os maus 
tomam posse do poder. Leia o texto citado.

Abimeleque ficou no poder por três anos e foi morto pelos próprios 
cidadãos de Siquém que o tinham ajudado no início, cumprindo assim a 
profecia de Jotão (9.22-57). 

Depois de Abimeleque, houve um juíz chamado Tola que julgou a 
Israel por vinte e três anos (10.1-2). Depois dele, foi levantado um juíz 
chamado Jair, que julgou o povo por vinte e dois anos.

Após estes juízes, o povo de Israel desviou-se muito do Senhor e 
serviu  aos  deuses  falsos.  Por  isso,  caíram  nas  mãos  dos  filisteus  e 
amonitas por dezoito anos. Veio neste tempo um arrependimento ao povo 
de Israel, que reconheceram seus pecados e clamaram o livramento do 
Senhor (10.10-16).

Neste tempo, levantou como líder um homem chamado Jefté, filho 
de uma prostituta (Jz 11). Nesta história, vemos claramente o problema 
que era a poligamia,  pois  os filhos da esposa principal  não aceitaram 
Jefté como irmão legítimo e o expulsaram da família porque não queriam 
dividir a herança. O Senhor que é misericordioso, mudou a sorte de Jefté, 
que se tornou um líder de seu povo. Assim, saíram à peleja contra os 
filhos de Amom, pois a terra de Israel estava sendo atacada por este povo 
(11.4,5).

Neste tempo, haviam se passado 300 anos que o povo de Israel 
estava morando naquelas terras (11.26), mas o povo vencido ainda não 
estavam conformados, por isso as constantes guerras.

Como aconteceu com muitos outros Juízes, O Espírito do Senhor 
veio sobre Jefté (11.29). Nos versos 30-40, vemos o voto de Jefté, que 
para ser cumprido, sua filha não se casou, e era sua única filha. Assim, 
Jefté não obteve descendência.

E Jefté julgou a Israel por seis anos (12.7).
Depois dele, Ibsã, de Belém foi juíz por sete anos. Depois dele, 

Elom, da tribo de Zebulom,  julgou a Israel por dez anos. 
Depois de Elom, Abdom julgou a Israel por oito anos. 

CONT. 11Neste tempo, cada juíz era de uma das tribos de Israel, pois 
ainda  não  havia  sido  levantado  rei  da  tribo  de  Judá.  Isso  só  veio  a 
acontecer com o reinado de Davi. 

Lição 11 - Responda as questões abaixo: (Jz 9-12)

1-Abimeleque era filho de Gideão. Qual foi estratégia que usou  para com seus 

irmãos,  por  parte de  mãe, e também aos outros  irmãos por  parte de  pai  para 

que pudesse  governar? ….................................................................

…......................................................................................................................

2-O que aconteceu à Abimeleque após  três anos de governo? (Jz 9:23)

…......................................................................................................................

3-Descreva como foi a morte de Abimeleque. (Jz 9:50-56) 

…......................................................................................................................

4-A  quem Deus levantou para julgar Israel após a morte de Abimeleque, durante 

quantos anos julgou? …......................................................................

5-Qual o nome do gileadita que julgou Israel durante vinte e dois anos?

…....................................................................................................................

6-Qual o motivo que levou os Israelitas a tirarem os deuses alheios do meio deles, 

após a morte de Jair? …........................................................................

….....................................................................................................................

7-Jefté era filho de uma prostituta. Por que foi expulso pelos seus irmãos?

….....................................................................................................................

08- Por que foram os anciãos de Gileade buscar à Jefté na terra de Tobe?

…......................................................................................................................

09-  Qual foi o voto que  Jefté  fez a  Deus se vencesse os amonitas?

…......................................................................................................................

10- Cite o nome dos  três juízes que julgaram em Israel após a  morte de Jefté e o 

período que lideraram: …..........................................................................

….........................................................................................................

…........................................................................................................
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Lição 12
O Chamado de Sansão 

A história de Sansão começa com uma cura maravilhosa na vida 
de sua mãe, pois era estéril (13.3). Ela recebeu a mensagem de sua cura 
e de quem viria a ser o seu filho  por parte do Anjo do Senhor (uma das 
manifestações de Jesus no VT) Leia Jz 13.17-23.

A ordem do Senhor foi que Sansão fosse nazireu desde a gravidez 
de sua mãe. Veja Nm cap.6. Conforme comentário da Bíblia Pentecostal, 
pg 240 : “A palavra nazireu (em hebraico “por à parte”) designa a pessoa 
consagrada  e  dedicada  totalmente  ao  Senhor  (…)  o  nazireu  é  um 
exemplo daquilo que todo cristão deve procurar ser.”

Os nazireus (homens ou mulheres) deveriam abster-se totalmente 
do  vinho,  das  uvas  ou  qualquer  bebida  alcoólica;  não  cortavam  os 
cabelos; não poderiam tocar os mortos, a não ser pai, mãe ou irmãos; 
também não deveriam comer carnes proibidas ao povo de Israel.

No tempo em que Sansão já era adulto, os filisteus dominavam 
sobre Israel (14.4b). Até a época do rei Davi, os filisteus ainda eram um 
povo inimigo de Israel e foram subjugados no reinado davídico.

O primeiro fato citado sobre a grande força de Sansão foi quando 
ele  partiu  um  leão  ao  meio.  Lembrando  que  esta  Força  física 
extraordinária  vinha  do  Senhor  (14.6),  para  cumprir  o  propósito  do 
Senhor: iniciar o livramento de Israel da mão dos filisteus (13.5).

Sansão se casou com uma filistéia e durante os 7 dias de festa 
propôs um enigma a trinta homens filisteus. A mulher de Sansão por ter 
sido  ameaçada  de  morte  pelo  filisteus  (14.15),  conseguiu  convencer 
Sansão  de  lhe  declarar  o  enigma  e  passou  o  segredo  para  aqueles 
homens.  Este  fato  mostra  que  esta  mulher  nem  mesmo  conhecia  a 
Sansão e a sua força, pois se conhecesse, simplesmente falaria com ele 
sobre as ameaças e ele protegeria a ela e à sua família. Como resultado 
desta  confusão,  sua  mulher  foi  dada  a  outro.  Na  sequência  (15.1-9), 
Sansão se vingou dos filisteus, destruindo suas plantações de trigo, as 
vinhas e os olivais. Os filisteus passaram a guerrear contra Sansão e a 
tribo de Judá o entregou amarrado (15.10-13). Mas novamente, o Senhor 
usou esta situação e o revestiu de força sobrenatural, ferindo mil homens 
com uma queixada de jumento (15.14-15). Sansão julgou a Israel vinte 
anos (15.20).

Infelizmente Sansão descumpriu seu nazireado de várias formas: 
comeu o mel que estava em um animal morto, se casou com uma filistéia, 
se uniu a uma prostituta (16.1),  teve um relacionamento sem se casar 
com Dalila,  uma mulher  com caráter  capaz de traí-lo  (16.4-5),  brincou 
com a questão de revelar em que consistia sua grande força (três vezes, 
16.15).

Por fim, os filisteus conseguiram prendê-lo e arrancaram-lhe seus 

olhos (16.19.22). Mas o Senhor atendeu ao clamor de Sansão (16.28) e 

com a força sobrenatural destruiu o templo de dagom, onde estavam três 

mil homens e mulheres filisteus (16.27).

Lição 12 - Responda as questões abaixo: (Jz 13-16)
1- O anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão que era estéril, e disse-lhe que ela 
teria um filho. Quais foram as advertências para com ela e seu filho?
….....................................................................................................................

….....................................................................................................................

2- Qual foi a primeira experiência que Sansão teve provando a força concedida 

por  Deus?  ........................................................................................................

….......................................................................................................................

3- Como foi que Sansão se contaminou quebrando o voto de nazireu? 

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

4- A esposa de Sansão era do povo de Israel?....................................................

5- A quem foi dada a esposa de Sansão como mulher, e como ele vingou-se dos 

filisteus?  ….....................................................................................................

…......................................................................................................................

6- Descreva como Sansão matou de uma só vez a mil homens dos filisteus. (Jz 

15:16) …............................................................................................................

…........................................................................................................................

7- Por quantos anos  Sansão julgou a Israel? ….................................................

08- Qual o nome da mulher que Sansão se afeiçoou, que morava no vale de 

Soreque?  …........................................................................................................

09- Qual foi a estratégia dos filisteus para descobrirem em que consistia a força de 

Sansão?  …..........................................................................................................

….........................................................................................................................

10- Descreva o que aconteceu a Sansão após cortarem os seus cabelos, e como ele 
vingou-se de uma vez por  todas  dos  filisteus.
…...................................................................................................................................
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Lição 13
Desvios terríveis de Israel na época dos Juízes

“Feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 
vinte e cinco mil e cem homens de Benjamim”. Jz 20:35

Os capítulos finais de Juízes mostram que o ministério levítico e 
dos sacerdotes em Israel havia enfraquecido de tal forma que no quesito 
“religião”, o povo estava perdido, cada um fazendo o que achava melhor 
(17.6).

O capítulo 17 fala de um israelita chamado Mica, que junto com 
sua mãe, usaram do seu dinheiro para fazer uma imagem de escultura. 
Este homem tinha uma casa de deuses, fez um éfode e terafins (objetos 
que deveriam ser usados apenas pelos sacerdotes);  consagrou um de 
seus filhos como sacerdote. No verso 07, inicia-se a história de um levita 
que estava em busca de um lugar e foi acolhido por Mica e por este foi 
consagrado sacerdote. Mais uma vez, o engano se estabeleceu, pois não 
bastava ser levita para ser sacerdote, pois tinha famílias específicas de 
sacerdotes entre os levitas e também o efraimita Mica não tinha qualquer 
autoridade para consagrar sacerdotes.

No cap. 18, vemos que o levita foi convencido pela tribo de Dã a 
abandonar a casa de Mica para ser sacerdote de um exército em guerra 
(18.18-20).  Posteriormente  (18.30-31),  a  tribo  de  Dã  levantou  para  si 
aquela imagem de escultura tomado de Mica e escolheram sacerdotes 
entre eles mesmos.

Nos cap. 19 a 21, vemos a triste história do levita e sua concubina 
(era  uma mulher  unida  conjugal  e  legalmente  a  um homem,  mas  em 
posição  inferior  à  esposa  vitalícia).  A  prática  da  poligamia  nunca  foi 
aprovada  por  Deus,  mas  tolerada.  Só  que  no  caso  dos  levitas  e 
sacerdotes, esta prática era inadequado e decadente.

Ao viajar com sua concubina, o levita se hospedou numa cidade 
dos filhos de Benjamim, mas lá a corrupção estava tão avançada que 
havia estrupadores (havia também homossexuais), que quiseram atacar o 
levita; O pouco valor da concubina ficou evidente já que o próprio levita 
entregou-a  aos  perseguidores,  que  abusaram  dela  e  a  mataram.  É 
possível que ele tenha feito isso com ela como vingança já que ela tinha 
adulterado contra ele (19.2). 

Depois da tragédia, o levita espalhou a história por todas as tribos 
de  Israel,  que  se  revoltaram e  se  juntaram para  vingar  o  levita.  Esta 
vingança quase exterminou uma das tribos de Israel, Benjamim.

A  decadência  espiritual  na  classe  sacerdotal  foi  real,  como no 
início  do livro de I  Samuel,  o  descaso dos filhos  de Eli.  No fim deste 
período dos Juízes, Deus levantou o profeta Samuel.

Lição 13 - Responda as questões abaixo: (Jz 17-21)

01- De que tribo era o homem chamado  Mica e o que fez ele segundo  Jz 17.1 e 

5? .......................................................................................................

…....................................................................................................................

02- Um levita de Belém de Judá  foi recebido na casa de Mica, que lhe fez uma 

proposta. Qual foi? …..............................................................................

….....................................................................................................................

03- Quantos  homens foram enviados pela tribo de Dã para espiarem a cidade de 

Laís, a fim de a conquistarem? …...............................................................

04- O que levou o levita ir até  Belém de Judá?

…......................................................................................................................

…......................................................................................................................

05- Qual o nome da cidade em que o Levita, seu moço e a concubina passaram a 

noite após seguirem viagem? .......................................................

06- Qual a atitude do Levita para demonstrar sua indignação sobre a maldade que 

haviam feito com sua concubina? …................................................................

….......................................................................................................................

07- Qual foi o motivo da guerra entre Israel e Benjamim? (Jz 20:13)

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

08- Quantos  homens da tribo de Benjamim foram mortos? Quantos 

restaram? ............................................................................................................

….........................................................................................................................

09- Qual era o nome do sacerdote que ministrava perante Israel naqueles 

dias? ....................................................................................................................

10- O que fizeram os filhos de Israel para que Benjamim fosse restaurado, ou seja, 

a tribo fosse reabilitada? …...................................................................................

…...................................................................................................................

........
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Lição 14
       A História de Rute e sua sogra Noemi 

         “ Porém Rute respondeu: Não me instes para que te deixe, e me obrigues a  não 
seguir-te. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus”. (Rt 1:16) 

A história de Rute aconteceu na época em que os juízes lideravam 
em Israel. A Bíblia diz que houve fome na terra por alguns anos. Então 
Elimeleque,  sua  esposa  Noemi  e  seus  dois  filhos,  Malom  e  Quiliom 
saíram de Belém de Judá e foram habitar na terra de Moabe. 

Noemi  ficou  viúva,  seus  filhos  se  casaram  com  mulheres 
moabitas,  uma delas  se  chamava Órfã e  a  outra  Rute.  Como se não 
bastasse a viuvez, os seus dois filhos também morreram, naquela terra. O 
tempo em que moraram em Moabe foi  quase dez anos.  Então Noemi 
sentiu-se desamparada.  Quando tudo para Noemi  parecia perdido,  ela 
teve a notícia de que Deus havia abençoado o seu povo dando alimento. 
Então levantou-se Noemi para voltar ao seu povo, especificamente para 
cidade de Belém na região de Judá.

 Aprendemos com Noemi que quando tudo está difícil, precisamos 
estar atentos, porque Deus traz a provisão de alguma forma, de algum 
lugar. Deus espera de nós a atitude, coragem para partir. Assim também 
foi com Abraão.  Ele morava no meio de um povo pagão. Mas Deus o 
chamou e disse: "sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te  
mostrarei. Te abençoarei e farei de ti uma grande nação". Abraão saiu de 
Harã e foi para Canaã. Gn 12:1-5

Se Noemi não tivesse tido a atitude de retornar à sua terra, ao 
povo de Israel, talvez até ela mesma poderia morrer antes do tempo. A 
Bíblia não diz qual foi o motivo da morte de seu esposo e seus filhos, mas 
com certeza morreram devido às circunstâncias em que estavam vivendo. 
Noemi  estava regressando para Belém que significa;  casa do pão!  Lá 
tinha o pão espiritual e material, porque Israel servia ao Deus verdadeiro! 
Aprendemos também que Noemi evangelizou as suas duas noras, Órfã e 
Rute. 

Quando Noemi  inssistiu  com suas noras para que ficassem na 
casa da mãe delas, Rute demonstrou com suas reações que havia se 
convertido  ao  Deus  de  Israel.  Rute  inssistiu  tanto  com  Noemi  para 
acompanhá-la que Noemi não pôde resistir. Noemi disse que não poderia 
dar  à  elas  outros  maridos,  que  elas  não  deveriam  continuarem 
desamparadas, sem um companheiro, pois ainda eram bem jovens. Elas 
choraram juntas, lamentaram a situação. 

Então Órfã resolveu ficar em Moabe, mas Rute com suas palavras 

que demonstrou falar com a própria alma disse: “Não me instes para que 

te deixe, e me obrigues não seguir-te. Aonde quer que fores irei, e onde

teu Deus será o meu Deus."

CONT. 14  Então Noemi viu que Rute estava disposta a deixar tudo para 
trás e ir com ela até Belém.  Rt. 1:16-19. Este é um relacionamento entre 
sogra e nora que deve ser seguido. Noemi deu um bom testemunho para 
suas noras, por isso elas a amavam. 

Noemi e Rute a moabita, chegaram à Belém no princípio da sega 
da cevada e do trigo. Com certeza Deus guardou-as dos perigos durante 
a viagem que não deve ter sido fácil. O propósito de Deus era fazer tudo 
novo na vida de ambas, dando esperança, virar a página da vida delas, 
mudar as circunstâncias, receber de Deus o conforto e consolo que tanto 
precisavam. Entrando em Belém toda a cidade se comoveu por causa 
delas. Noemi declarou: Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. 
Ela estava disposta a começar tudo de novo. Inicia-se uma nova história 
na vida de Noemi e Rute. 

Por isso, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a solução 
não esteja ao nosso alcance, humanamente falando, temos que crer que 
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e 
pensamos. Ef. 3;20

Responda as questões abaixo: (Rt.1) 
01-Em que época na história de Israel, aconteceu a história de Rute?

…......................................................................................................................

….....................................................................................................................

02-Por que Noemi e toda sua família foram habitar em Moabe?

…......................................................................................................................

….....................................................................................................................

03- Quantos anos Noemi habitou em Moabe?

…......................................................................................................................

04-Por que Noemi voltou para Belém?

…......................................................................................................................

…......................................................................................................................

05-Por que Noemi desistiu de convencer Rute de voltar para a casa de sua 

mãe? ........................................................................................................

….....................................................................................................................

06-Noemi  e  Rute  chegaram  em  Belém  no  princípio  da  sega 

da .......................................... e do ................................. 2928



Lição 15
O Encontro de Rute com Boaz

“ Disse Boaz: Eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, que o Senhor 
recompense o teu feito” Rt 2:11-12a

Rute era uma mulher disposta, por isso disse à Noemi sua sogra 
que iria ao campo colher espigas. Em Israel, era época da cevada e do 
trigo,  havia  uma grande  colheita.   O  povo  de  Israel  foi  instruído  que 
quando  colhesse, deixaria restante dos frutos para o órfão e estrangeiro 
(Lv 19:9-10). 

Havia em Israel um parente do esposo de Noemi que se chamava 
Boaz,  era  um  homem temente  a  Deus  e  muito  rico.  Rute  estava no 
campo colhendo atrás dos segadores e entrou por acaso no campo de 
Boaz.  Então,  quando Boaz viu à Rute perguntou aos seus segadores, 
quem  era  ela.  Eles  disseram  que  ela  era  a  moça  moabita  que  tinha 
voltado com Noemi para Belém. 

Então Boaz falou benignamente com Rute e disse à ela que não 
fosse colher  em outro  campo,  mas que ficasse lá  juntamente com as 
servas dele. Ele também a protegeu, dizendo que tinha dado ordem aos 
seus servos que não a tocasse. Que ela ficasse à vontade para beber 
água que havia nos vasos e alimentar-se. Rute então agradeceu, e quis 
saber o motivo pelo qual Boaz a tratava tão bem sendo ela estrangeira. 
Então ele respondeu que tinha ouvido falar do comportamento dela para 
com Noemi,  como a amava, tinha deixado seus pais e seu povo para 
estar juntamente com sua sogra em um povo que  não conhecia. 

Boaz além de tratar muito bem à  Rute,   também a abençoou, 
dizendo que Deus a recompensasse pelo seu feito para com sua sogra. 
Aprendemos que entre a sogra e a nora, havia o amor mútuo, o respeito e 
a consideração, que muito agradou a Deus. Deus fez com que ambas 
fossem honradas e consideradas por  aqueles  que o temiam.  Por  isso 
devemos seguir o bom exemplo dessa família e demonstrar em nossos 
dias aos nossos familiares, que é possível a família viver em harmonia, 
em comunhão uns com os outros. O temor a Deus nos leva a crer e nos 
deixar  ser  usados por  Ele  para ser  bênção no seio  da nossa família. 
Precisamos nos atentar para os bons exemplos familiares e segui-los.  

É  muito  importante  observarmos  que  Rute  era  moabita,  era  

simples, mas era íntegra, tinha valores dos quais as riquezas materiais  

não podiam comprar. Boaz enxergou isso nela e a valorizou. Aqui fica  

também um bom exemplo tanto para as mulheres como para os homens 

que buscam formar uma família na presença de Deus. Leia (Gn 12:3).

No final daquele dia, em que houve a primeira colheita de Rute no 
campo de Boaz, ao retornar para casa, contou tudo a Noemi, conforme 
tinha  acontecido.  Então  Rute  ficou  sabendo  que  Boaz  e  Noemi  eram 
parentes próximos e que o mesmo era um dentre os resgatadores na 
família. Rt 2:17-23.  Rute se juntou às servas de Boaz para colher até o 
final  da sega da cevada e do trigo.  Rute foi  trabalhadora,  esforçada e 
perseverante.  Com  certeza  durante  esse  período  de  colheita,  se 
relacionou bem com os servos e servas de Boaz. 

Responda as questões abaixo: (Rt.2)

01- Quem era Boaz?

…......................................................................................................................

….....................................................................................................................

02-Qual foi a primeira conversa de Boaz com Rute?

…......................................................................................................................

….....................................................................................................................

03-Qual foi a ordem que Boaz deu aos seus servos a respeito de Rute?

... ….................................................................................................................

….....................................................................................................................     

04-Quando Rute voltou para casa contou a Noemi sobre Boaz, Qual foi a 

recomendação de sua sogra?

…......................................................................................................................

…..................................................................................................................

...
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Lição 16
A Importância do Casamento de Rute

“ Disse Boaz: Também tomo por mulher a Rute, a moabita, disto sois hoje 
testemunhas”. Rt 4:10 

Como Noemi amava a Rute sua nora, ela se importou com a sua 
situação de viúva e instruiu à Rute para que fosse até a eira onde Boaz 
estava joeirando a cevada. Noemi disse à Rute que se preparasse para 
se encontrar com Boaz. “Lava-te, unge-te e veste os teus vestidos e não 
te dês a conhecer ao homem” Rt  3:3. 

Aprendemos com a sabedoria de Noemi, que era experiente, que 
precisamos tomar postura, ter disposição e nos preparar para viver o que 
Deus tem para cada um de nós. Noemi disse à Rute detalhadamente, 
como deveria  fazer  para  que  Boaz  fosse  seu  resgatador.  Nos  ensina 
acerca da humildade, honestidade e boa maneira para alcançarmos os 
objetivos que buscamos em Deus. 

Rute deveria notar o lugar onde Boaz estava deitado, descobrir os 
pés  dele  e  deitar-se  junto  aos  seus pés.  Rt  3:4.  No  meio  da  noite  o 
homem  acordou  e  viu  uma  mulher  deitada  aos  seus  pés.  Então 
perguntou:  Quem és tu? Então Rute respondeu:  Sou Rute,  tua serva, 
estende  a  tua  capa  sobre  a  tua  serva,  porque  tu  és  o  remidor  ou 
resgatador. Boaz respondeu que toda a cidade do seu povo sabia que ela 
era  mulher  virtuosa.  Em  Pv.  31:10-31  Salomão  escreveu  acerca  da 
mulher virtuosa, que possui qualidades raras, tornando-a exemplar. 

Como Boaz era  um homem honesto  ele  disse que havia  outro 
resgatador, ou seja, outro parente de Noemi mais próximo do que ele. 
Então agora é a vez de Boaz entrar  em atitude.  Ele subiu à porta da 
cidade, era o local onde as pessoas se reuniam para resolverem os seus 
negócios. Então chamou o parente mais próximo de Noemi, dez homens 
como testemunhas e informou-lhe que Noemi havia vendido a parte da 
terra  que  pertencia  à  Elimeleque.  Boaz  disse  àquele  homem que  ele 
deveria comprar a parte da terra e tomar Rute como esposa. Isso para 
suscitar  o  nome  dele  sobre  a  sua  herança  No  entanto  o  homem 
respondeu que não poderia redimi-la para que não prejudicasse a sua 
própria herança. Disse o resgatador: “Compra-a tu e descalçou o sapato” 
Rt 4:8. Esta é a lei do levirato (Dt 25:5-12).

Então Boaz comprou a terra que pertencia à Elimeleque, casou-se com 
Rute. Deus fez com que ela concebesse e teve ela um filho. Boaz foi restaurador e 
consolador de Noemi na sua velhice. O nome do filho de Rute foi Obede, que foi 
pai de Jessé que foi o pai de Davi. Obede se tornou famoso entre os israelitas por 
ser o avô do rei Davi que tinha também boa fama. Ainda Deus honrou à Rute 
fazendo com ela fizesse parte da genealogia de Jesus conforme descrito em Mt 
1:5. 

O mesmo aconteceu com Raabe que gerou de Salmom a Boaz. 
Interessante,  duas mulheres estrangeiras,  fazendo parte da genealogia 
de  Jesus!  Esse  casamento  com certeza  estava  no  coração  de  Deus. 
Lembremos que os moabitas foram fruto do incesto cometido pelas filhas 
de Ló, que é maldição.  (Gn 19:33).  Deus disse à Moisés que nenhum 
moabita ou amonita poderia entrar na Assembléia do Senhor, nem ainda 
na décima geração. (Deut 23:3).   

A  importância  do  casamento  de  Rute  com  Boaz  foi  além  da 
realização de um sonho.  Deus mudou a história  de Rute e Noemi,  as 
maldições  que  havia  na  vida  de  Rute  foram  quebradas  a  partir  do 
momento que ela se converteu ao Deus de Israel. Deus tem prazer em 
resgatar as vidas e honrá-las devido a fé, confiança e perseverança em 
sua caminhada cristã.

Responda as questões abaixo: (Rt 3 e 4)
01- A atitude de Boaz em esperar o remidor e dialogar sobriamente, 
demonstra que ele era um homem espiritual. Faça o seu comentário. 
…............................................................................................................................

….............................................................................................................................

02. Boaz quando conversou com o remidor e as testemunhas, se importou 

com a situação de Rute? ......................................................................................

…..............................................................................................................................

03- Qual era o costume em Israel para confirmar qualquer negócio 

referente remissão ou permuta? 
.........................................................................................

….............................................................................................................................

04- Quantos homens foram testemunhas sobre entre Boaz e o outro 
remidor? .................................................................................................................
…..............................................................................................................................

05- Como as mulheres falaram a Noemi consolando-a?

…..............................................................................................................................

….............................................................................................................................

06- Rute passou a fazer parte da genealogia de Davi, que faz parte da 

genealogia de Jesus. A qual linhagem de Israel 

pertenciam?................................................................................... 3332



Livro de Josué 

Introdução:

O livro de Josué registra a invasão de Canaã pelos israelitas, bem 
como  sua  partilha  entre  as  diversas  tribos.  O livro  relata  com detalhes 
como atravessaram o rio  Jordão e  estabeleceram uma cabeça  de  ponte, 
descreve de modo mais livre duas campanhas que quebraram o poder dos 
cananeus,  e  sumariza  outros  progressos  militares  de  Israel.  O relato  da 
partilha inclui uma completa descrição do território de Judá, juntamente 
com comentários concernentes ao povoado dos queneus em Hebrom, e as 
dificuldades  experimentadas  ao  norte  de  Manasses.  A ênfase  é  sobre  a 
significação religiosa ligada com a invasão, as relações entre as tribos da 
Transjordânia para com o restante da nação, e o testamento espiritual de 
Josué, o pacto de Siquém.

Na Bíblia hebraica,  Josué encabeça os “Profetas Anteriores”, que 
cobre a história israelita desde a invasão até o exílio babilônico. Fazendo 
seqüência imediata e natural ao livro de Deuteronômio, se estende desde a 
nomeação de Josué como comandante militar até o seu falecimento e o de 
Eleazar. 

Livro de Juízes

Introdução:
O livro de Juízes cobre um período caótico na história de Israel: cerca 

de 1.380 a 1050 a. C. O título do livro dos Juízes provavelmente foi sugerido 
pelo  versículo  16  do  segundo  capítulo:  “Suscitou  o  Senhor  Juízes,  que  os 
livraram  da  mão  dos  que  os  pilharam”.  Esses  Juízes  eram  indivíduos 
controlados pelo Espírito que, em tempos de emergências nacionais, lideravam 
o povo na guerra e, uma vez tendo-os livrado da escravidão de algum poder 
estrangeiro opressor, continuavam a liderar o povo na paz. Funcionavam como 
magistrados, tanto militares como civis.

Convidando duas tribos ou mais para ação conjunta, diversos dos juízes 
pavimentaram o caminho para a união das doze tribos na monarquia futura. 

Na tríplice divisão da Bíblia hebraica – a Lei, os Profetas e os Escritos – 
o livro de Juízes é colocado entre os Profetas.

O livro de Juízes contém um relato sobre os treze juízes que governaram 
Israel desde a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. É possível que alguns 
juízes tenham governado simultaneamente em diferentes regiões da terra santa. 
O  período  de  tempo  coberto  pelo  livro  de  Juízes  é  aproximadamente  de 
quatrocentos anos. 

Juízes é uma obra valiosa por causa da evidência histórica que apresenta 
acerca do desenvolvimento da religião de Israel durante os primeiros anos da 
conquista.  O livro cobre o período de transição entre a vida tribal nômade e 
desintegrada e a organização de uma federação que finalmente levou à formação 
da monarquia. As lutas das diversas tribos, com seus problemas particulares, em 
meio a uma população estrangeira, são vistas mais claramente no livro de Juízes 
do que no Pentateuco ou no livro de Josué.  A negligência quanto às ordenanças 
do  Senhor  e  a  adoração  de  deuses  falsos  conduziu  ao  castigo,  enquanto  o 
arrependimento sincero atrai o favor divino. O fato de que Deus trata com as 
nações  em vista  de  sua  atitude  para  com Suas  leis  morais,  merece  a  nossa 
consideração atual. (Pra. Meire).

Lembrete: Os 13 juízes primeiros juízes em Israel:
1º  Otniel  2º Eúde  3º Sangar  4º Débora  5º Baraque  6º Gideão  7º Tola
8º Jair  9º Jefté   10º Ibsã      11º Elom    12º Abdom   13º Sansão

Depois de Sansão Deus levantou Samuel.
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Livro de Rute

Introdução:

O livro de  Rute descreveu a orientação providencial de Deus na 
vida e aventuras de uma família israelita. Por causa da morte do pai e seus 
dois filhos, em uma terra estrangeira, o nome e a herança dessa família 
ficam  em  perigo.  A  situação  extrema  do  homem,  entretanto,  é  a 
oportunidade de Deus. Devido à ação de um parente próximo, que  tinha 
nobre  visão  de  suas  obrigações,  a  linhagem  hereditária  não  foi 
interrompida. A união de Boaz, o hebreu, com Rute, a moabita, tornou-se a 
avenida através da qual Deus cumpriu Seu propósito gracioso. Em relação 
à mensagem total das Escrituras, o livro supre uma perspectiva da história 
do Natal e do acontecimento do dia de Pentecostes. A genealogia culmina 
no teocrático rei Davi, cuja linhagem foi feita a promessa do advento do 
Messias.  Isso  ocorre  com  a  inclusão  da  ancestral  moabita,  onde  a 
perspectiva pentecostal do significado universal do Messias é iniciada. Ele 
é salvador não apenas de Israel, mas da raça humana. 

O poeta e escritor alemão Johann Wolfgang Von Goethe descreveu 
Rute  como  “a  mais  encantadora  obra  completa  em  miniatura”.  Essa 
narrativa comovente, fascinante, envolvente e historicamente significativa 
pode ser denominada como a Jóia da Coroa do A.T . (Pra. Meire).
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