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O Rejeitado: O Ciúme v1  

Os homens de Efraim foram 
convocados para a batalha; 

dirigiram-se para Zafom e disseram 
a Jefté: "Por que você foi lutar 
contra os amonitas sem nos 

chamar para irmos juntos? Vamos 
queimar a sua casa e você junto! "

Juízes 12:1



https://www.terra.com.br/economia/conheca-a-historia-da-briga-dos-irmaos-que-criaram-
adidas-e-puma,be18fbde46890410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html

Briga entre Irmãos

https://www.terra.com.br/economia/conheca-a-historia-da-briga-dos-irmaos-que-criaram-adidas-e-puma,be18fbde46890410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html


O Rejeitado: A Resposta vv2 e 3  

Jefté respondeu: "Eu e meu povo 
estávamos envolvidos numa grande 

contenda com os amonitas, e, embora eu 
os tenha chamado, vocês não me livraram 

das mãos deles.
Quando vi que vocês não ajudariam, 
arrisquei a vida e fui lutar contra os 

amonitas, e o Senhor me deu a vitória
sobre eles. E, por que vocês vieram para cá 
hoje? Para lutar contra mim? “ Juízes 12:2,3



Aplicação

Podemos ser um sucesso, 
mas reconhecemos o 

Senhor pelo que Ele realiza 
em nossas vidas, com 

louvor e gratidão ?



O Rejeitado : Guerra civil vv 4 a7  

tlbv (shîn)shimbolete

tlbo (s) simbolete



O Rejeitado : Guerra civil vv 4 a7  

Pouco tempo depois, os que estavam 
por ali chegaram a Pedro e disseram: 
"Certamente você é um deles! O seu 

modo de falar o denuncia".

Mateus 26:73

Кукуруза



Outros Juízes
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Outros Juízes - 12.8-10

Ibsã = Belém, 30 filhos, 30 

filhas, Liderou por 7 anos  



Outros Juízes, Cap. 12.11-12

Elom = Zebulom, liderou 

por 10 anos 



Outros Juízes, Cap. 12.13-15

Abdom =  40 filhos,  30 netos,  

montavam 70 jumentas,  

liderou por 8 anos 



A Chegada de um filho
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Pré-natal v 1 a 3  

Jz 13.1“ Tendo os 
filhos de Israel 

tornado a fazer o 
que era mau 

perante o SENHOR, 
este os entregou 

nas mãos dos 
filisteus por 

quarenta anos.”



Pré-natal v 1 a 3  

Certo homem de Zorá, chamado 
Manoá, do clã da tribo de Dã, tinha 

mulher estéril.
Certo dia o anjo do Senhor apareceu 

a ela e lhe disse: "Você é estéril, 
não tem filhos, mas engravidará e 
dará à luz um filho. Juízes 13:2-3



"Pois os meus pensamentos
não são os pensamentos de 

vocês, nem os seus 
caminhos são os meus 
caminhos", declara o 

Senhor.

Is 55:8



Caminhos de Sansão 4-5  

Nazireu: Nm 6

• Tocar em um cadáver - v6;
• Casamento misto - v2;
• Mentira - v2;
• Tocar em bebida - v3;
• Nenhuma lamina no cabelo - v5.



Deus tinha um 
caminho para a vida 
de Sansão e qual o 

propósito para você?



2ª visita do anjo 
Jz 13.6-14 



... ‘Você engravidará e dará à luz um 
filho. Todavia, não beba vinho nem 

outra bebida fermentada, e não 
coma nada impuro, porque o 

menino será nazireu, consagrado a 
Deus, desde o nascimento até o dia 

da sua morte’ ".  Juízes 13:7

Dieta da Gestante:



Então Manoá orou ao 
Senhor: "Senhor, eu te 
imploro que o homem 
de Deus que enviaste 
volte para nos instruir

sobre o que fazer com o 
menino que vai nascer".

Juízes 13:8



• Deus ouviu a oração - anjo veio 
novamente falar com a mulher e 
Manoá não estava – V9;

• Ela corre - conta ao marido que a 
segue e questiona o anjo: "És tu o 
que falaste com a minha mulher? 
" "Sim", disse ele - V10-11.



O Anjo do Senhor respondeu: "Sua 
mulher terá que seguir tudo o que eu 

lhe ordenei.
Ela não poderá comer nenhum 

produto da videira, nem vinho ou 
bebida fermentada, nem comer nada 
impuro. Terá que obedecer a tudo o 

que lhe ordenei".  Juízes 13:13,14



Anjo do Senhor

• Anjo do Senhor ou Homem de Deus = 
Teofania - expressão/manifestação do 
Senhor em uma forma humana, para se 
comunicar com os homens. 

• Antigo Testamento = pré-encarnação da 
2ª pessoa da trindade, Jesus.

Gn16.7-14; 21.17-21; 22.11-18; 31.11,13; Ex3.2; Jz2.1-4; 5.23; 
6.11-24; 13.3-22; 2Sm24.16; Zc 1.12; 13.1; 12.8



2ª visita do anjo 
Jz 13.15-23



2ª visita do anjo 15-23

Manoá disse ao Anjo do 
Senhor: "Gostaríamos 
que ficasses conosco; 
queremos oferecer-te 
um cabrito". Jz 13:15



2ª visita do anjo 15-23

O anjo do Senhor respondeu: 
"Se eu ficar, não comerei 

nada. Mas, se você preparar 
um holocausto, ofereça-o ao 

Senhor". Manoá não sabia 
que ele era o anjo do Senhor. 

Jz 13:16



Então Manoá perguntou ao anjo do 
Senhor: "Qual é o teu nome, para que 
te prestemos homenagem quando se 
cumprir a tua palavra? "
Ele respondeu: "Por que pergunta o 
meu nome? Meu nome está além do
entendimento".  Jz 13:17,18

2ª visita do anjo 15-23



2ª visita do anjo 15-23

Porque um menino nos nasceu, um 
filho nos foi dado, e o governo está 

sobre os seus ombros. E ele será 
chamado Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe 

da Paz. - Isaías 9:6



2ª visita do anjo 15-23

Jz 13.19-22
• Manoá oferece um cabrito e oferta de cereal 

sobre uma rocha. Senhor faz algo estranho - V 
19;

• O Anjo sobe na chama do altar quando subiu ao 
céu. Manoá e sua mulher prostraram-se - V 20; 

• A Anjo não voltou a manifestar-se e Manoá
percebeu que era do Senhor. Pensa que vai 
morrer – V21-22



Sabedoria

Mas a sua mulher respondeu: "Se o 
Senhor tivesse a intenção de nos 

matar, não teria aceitado o holocausto
e a oferta de cereal das nossas mãos, 
nem nos teria mostrado todas essas
coisas, nem nos teria revelado o que 

agora nos revelou". Jz 13:23


