
NOTA AO PROFESSOR
Juízes, um livro triste da Bíblia, registra um período escuro 

na história dos Israelitas. “E deixaram ao Senhor Deus de seus 
pais... e serviram a Baal e Astarote”. (Juízes 2:12-13).

O povo de Israel tinha experimentado: (1) o livramento 
milagroso de Deus da escravidão do Egito (registrado no Egito); 
(2) Sua direção e provisão no deserto (explicadas em Números); 
e (3) Seu poder ao dar a eles a terra prometida (contado no livro
de Josué).

Antes de Moisés morrer, Deus prometeu exaltar Seu povo 
se eles obedecessem Seus mandamentos (Deuteronômio 28:1-
14). Deus também avisou que os castigaria se desobedecessem 
(Deuteronômio 28:15).

Sob a liderança de Josué, os Israelitas foram vitoriosos 
e exaltados acima das nações pagãs em Canaã (Juízes 2:7). 
Depois que Josué morreu, a nova geração desobedeceu ao 
Senhor (Juízes 2:10-13). Viviam da mesma maneira que as 
pessoas más de Canaã, casavam-se com eles e até adoravam 
seus deuses falsos. 

Para castigá-los, Deus deixou que nações inimigas 
governassem o povo de Israel. Quando os Israelitas ficavam 
genuinamente tristes pelos seus pecados, eles se arrependiam 
e oravam ao Senhor pedindo perdão. Então, Deus fazia com 
que os líderes chamados “juízes”, os salvassem dos que os 
oprimiam. Isso tornou-se um ciclo que se repetiu até sete vezes 
em quase 330 anos. (Veja Juízes 2:11-19; 3:5-11; 3:12-15; 4:1; 
6:1; 10:6; 13:1.)

OS ISRAELITAS
(1) Afastaram-se de Deus (Rebelião), (2) Disciplinados

por Deus, (3) Arrependidos – Pedindo o Perdão de Deus, e (4) 
Perdoados por Deus e a paz de Deus. 

Refira-se repetidamente a esta ilustração (no interior da 
capa de trás). Se possível, escreva as palavras apropriadas em 
cada número.

Duas vezes no livro de Juízes lemos: “Cada qual fazia o que 
parecia direito aos seus olhos” (Juízes 17:6; 21:25). Em outras 
palavras, os Israelitas que Deus, amorosamente, escolheu para 
Si, se rebelavam contra Ele. Por causa do Seu amor paterno, 
Deus tinha que disciplinar Seus filhos.

As lições contidas no livro de Juízes são também para nós 
hoje. Nós, também, devemos obedecer a Deus se quisermos 
receber as Suas bênçãos. Quando os crentes se esquecem do 
Senhor, recusam obedecer a Sua Palavra, e não vivem vidas 
santas, eles são culpados de rebelarem-se contra Deus. Por 
isso—e por todos os pecados—Deus, o Pai, disciplina (educa) 
Seus filhos (Hebreus 12:5-15).

Da época dos juízes aprendemos também da longanimidade, 
do amo, da paciência e da graça de Deus. Quando damos as 
costas a Deus, Ele espera ouvir as nossas orações sinceras 
pedindo perdão e nos dá um novo começo. (Veja Salmos 
106:44-45; 1 João 1:9.)
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Passagem Bíblica a ser estudada:  Juízes 1:1-5:31; Deu-
teronômio 28:1-68; Salmos 106:34-48; versículos citados 
na lição.

O objetivo da lição: Mostrar que afastar-se de Deus causa mi-
séria e problemas. 
 O que seus alunos devem saber: O Senhor ouve e respon-

de aos que verdadeiramente se arrependem e voltam 
para Ele. 

O que seus alunos devem sentir: Desejar obedecer a Deus 
e a Sua Palavra. 

O que seus alunos devem fazer: Corrigir hábitos e atitudes 
que são contrários aos mandamentos de Deus.

Esboço da lição para os cadernos do professor e alunos:
Introdução (Deuteronômio 7:1-6; 28:1-68; Juízes 2:11-13; 
3:5-7; Salmos 106:34-48).

1. Disciplina para os Israelitas rebeldes (Juízes 4:1-2; 5:6-8).
2. Os Israelitas arrependem-se e voltam para Deus (Juízes

4:3-5).
3. Deus perdoa os Israelitas (Juízes 4:6-24; 5:20-22).
4. Os Israelitas louvam a Deus (Juízes 5:1-31).

O versículo a ser memorizado:
Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá 
em caminhos de morte. (Provérbios 14:12)

Lição 1

O POVO DE DEUS SE REBELA

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




