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O Senhor como 
Verdadeiro Juiz



Plano de Aula de Juízes
Datas Temas Cap. Prof.

05/05 Contexto Histórico;
Situação Política, Religiosa, Moral;
Relevância do livro para hoje.

1 e 2 W.F

12/05 Aprender a Guerra;
Atuação Divina
Atitude  Correta

3 a 5 W.F

19/05 Apesar de nós
Nossa Dependência

6 e 7 J.M

26/05 Um Fim Decepcionante
Escolha um Candidato

8 e 9 J.M



Plano de Aula de Juízes
Datas Temas Cap. Prof.

02/06 Esbanjador da Graça
O Rejeitado
Votar ou não Votar

10 a 11 W.F

09/06 Guerra Civil
Chegada de um Filho

12 a 13 J.M

16/06 Homens dos quais o mundo...
Na moinha da Vida
Filho de Mamãe

13 a 18 W.F

23/06 Idolatria Herdada
O Coração Humano
Como um só Homem
O Fim! De volta para o Começo

19 a 21 J.M
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Homens que o mundo 
não era digno



Mundo não era: Introdução 

32 E que mais direi? Certamente, me 
faltará o tempo necessário para referir o 
que há a respeito de Gideão, de Baraque, 
de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e 

dos profetas,…38 (homens dos quais o 
mundo não era digno), errantes pelos 

desertos, pelos montes, pelas covas, pelos 
antros da terra. Hb11



Mundo não era: Introdução 

24 Depois, deu a 
mulher à luz um filho 

e lhe chamou 
Sansão; o menino 

cresceu, e o SENHOR o 
abençoou. 25 E o 

Espírito do SENHOR

passou a incitá-lo em 
Maané-Dã, entre 

Zorá e Estaol. Jz13



Mundo não era: Uma Esposa v1 a 4 

Sentimento dos Pais – Escolha de uma 
pessoa fora do povo de Deus. v3

Resposta de Sansão : Ela me agrada v3b

Quem ele deveria agradar??

Há um Principio Eterno



Mundo não era: As Bodas v5 a 20

Leão,  rasga com as mãos.. .v6



Mundo não era: As Bodas v5 a 20 
A Festa de Casamento v10

Algo cultural o pai do Noivo dava a festa v10

Convidados v11 Chamados de filhos da Boda Mt 9.15, 
Mc 2.19; Lc 5.34. 

Duração de uma semana – v12 Propões um Enigma –v 
14  apreciadíssimos no mundo antigo. Ex. 1Rs 10.1

30 vestes de linho e trinta mudas de roupa 

v13 = camisão de linho e trajes de gala.

Pressão na noiva – v15 a 16



Mundo não era: As Bodas v5 a 20 
Revela a noiva -continuava a perturbá-lov17

Sansão percebe a pressão dos convidados. V18

Sansão paga a sua divida,v19a mas tirando as túnicas 
de 30 homens de Ascalom. Cidade a 37 Km de Timna, 
ficava na costa. 

Vai para casa dos pais indignado. Não consumando o 
casamento. V 19b e 20

Noiva é dada ao padrinho, ou seja como fora 
desposada alguém teria que assumir o compromisso 
do matrimonio



Mundo não era: Revolta contra o Sogro 1 a 8 

Visitou a desposada – depois de um 
tempo – v1

Queimou a colheita dos Filisteus –
Caudas Chacais– v5

Filisteus se vingam do ex-futuro-
sogro – v6

Terrível matança – v7 e 8  



Mundo não era: Revolta aos filisteus 1 a 8 

Depois da Matança – esconder v8b

Elias 1Rs 19

Homens de Judá – 3 mil – v9 a 13

Em Leí – Espírito do Senhor  - mata 1000 
Filisteu – Queixada  - v14-15 

Faz um poema –v 16-17  



Mundo não era: Sansão e seu Voto

Não Tocar em Cadáver  
Nm6.6

Tocou no Leão
Jz 14.8-9

Separação ao Senhor 
Nm 6.2 

Casamento Misto 
Jz 14.2

Separação ao Senhor 
Nm 6.2 

Mentiu aos Pais 
Jz 14. 2

Derivados da Videira
Nm 6.3

Não cortar o cabelo 
Nm 6.5

Cortou
Jz 16.17



Mundo não era: Conclusão - 18 a 20 

Deus atende nas pequenas 
necessidades, apesar de nós. 

18 Sentindo grande sede, clamou ao SENHOR e disse: 
Por intermédio do teu servo deste esta grande 

salvação; morrerei eu, agora, de sede e cairei nas 
mãos destes incircuncisos? 19 Então, o SENHOR

fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu 
água; tendo Sansão bebido, recobrou alento e 

reviveu; daí chamar-se aquele lugar En-Hacoré até 
ao dia de hoje. 20 Sansão julgou a Israel, nos dias 

dos filisteus, vinte anos. Jz15



Na Moinha da Vida
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Decadência moral - Egoísmo
1 Certa vez Sansão foi a Gaza, 

viu ali uma prostituta, e passou a 
noite com ela. 2 Disseram ao povo 
de Gaza: “Sansão está aqui!” Então 
cercaram o local e ficaram à espera 
dele a noite toda, junto à porta da 
cidade. Não se moveram a noite 

inteira, dizendo: “Ao amanhecer o 
mataremos”.3 Sansão, porém, ficou 

deitado só até a meia-noite. 
Levantou-se, agarrou firme a porta 

da cidade, com os dois batentes, e os 
arrancou, com tranca e tudo. Pôs 

tudo nos ombros e o levou ao topo 
da colina que fica defronte de 

Hebrom. Jz16



4 Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma 

mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. 5 Os 

líderes dos filisteus foram dizer a ela: “Veja se você 

consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua 

grande força e como poderemos dominá-lo, para que 

o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará 

a você treze quilos de prata”. Jz 16

Sansão - Uma ameaça nacional 



 Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, 
peço-te, ...Jz 16.6

 Disse Dalila a Sansão: Até agora, tens
zombado de mim e me tens dito mentiras;
declara-me, pois, …Jz16.13

 Então, ela lhe disse: Como dizes que me
amas, se não está comigo o teu coração?
…Jz16.15

Brincadeirinha- dormindo com o inimigo



Jugo Desigual



A Queda do Nazireu

 V16 Importunava a ponto de morrer...

 V17 Contou o segredo....

 V18 Amor&Prata...

 V19 Força o deixou...

 V20 O Senhor o deixará....

 V21 Prenderam e furam os olhos..



Na Moinha da Vida*

E o cabelo da sua cabeça, logo após ser 
rapado, começou a crescer de novo. 

Jz16.22

 Por que não raspar novamente?
 Viam o cabelo crescer...
 Mas concluíram, “não é mais nazireu!” 

– Jz 13.7... Até sua morte seria...
 Filisteus conceito superficial de Yahweh

*Título se refere um trabalho feito por Reinaldo Bui



Na Moinha da Vida*

Os Filisteus desconheciam totalmente o Deus que 
realiza o inesperado(Eúde), cuja força se 

aperfeiçoa na fraqueza(Gideão)e que jamais 
quebra a sua palavra. Esse Deus havia dito que 

Sansão seria nazireu “até o dia da sua 
morte”(Jz13.7). Ele abandonara seu servo apenas 

temporariamente. A promessa seria cumprida, 
mesmo que Sansão a desprezasse. Existe graça 

copiosa ao pior dos pecadores. “Se somos infiéis, 
ele permanece fiel; pois não pode negar a si 

mesmo” (2Tm2.13). Michael Wilcock
*Título se refere um trabalho feito por Reinaldo Bui



A Morte de Sansão



A Morte de Sansão
28 Sansão clamou ao SENHOR e 

disse: SENHOR Deus, peço-te que te 
lembres de mim, e dá-me força só 

esta vez, ó Deus, para que me 
vingue dos filisteus, ao menos por 

um dos meus olhos. 29 Abraçou-
se, pois, Sansão com as duas 
colunas do meio, em que se 

sustinha a casa, e fez força sobre 
elas, com a mão direita em uma e 

com a esquerda na outra. 30 E 
disse: Morra eu com os 

filisteus….Jz16
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Filho de Mamãe, 
filho é...



Introdução, Jz17
1Havia um homem chamado Mica, dos montes de 

Efraim,2que disse certa vez à sua mãe: "Os treze quilos 
de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi 

pronunciar uma maldição. Na verdade a prata está 
comigo; eu a peguei". Disse-lhe sua mãe: "O Senhor o 
abençoe, meu filho! "3Quando ele devolveu os treze 

quilos de prata à mãe, ela disse: "Consagro solenemente 
a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma 
imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a 

você".4Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela 
separou dois quilos e quatrocentos gramas, e os deu a 

um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes 
foram postos na casa de Mica. 



Cada um fazia o que lhe parecia...

5 Ora, esse homem, 
Mica, possuía um 

santuário, e fez um 
manto sacerdotal e 

alguns ídolos da família 
e pôs um dos seus 

filhos como seu 
sacerdote. 6Naquela 

época não havia rei em 
Israel; cada um fazia o 
que lhe parecia certo. 

Jz17

Santuário

Manto sacerdotal

Ídolos lares

Nomeia filho



A apresentação do Levita
7 Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de

Judá, 8 saiu daquela cidade em busca de outro lugar para
morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de
Efraim. 9 Mica lhe perguntou: “De onde você vem?” “Sou
levita, de Belém de Judá”, respondeu ele. “Estou procurando
um lugar para morar.” 10 “Fique comigo”, disse-lhe Mica.
“Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei cento e vinte gramas
de prata por ano, roupas e comida.”11 O jovem levita
concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um dos seus
filhos. 12 Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu
sacerdote, e ficou morando em sua casa. 13 E Mica disse:
“Agora sei que o SENHOR me tratará com bondade, pois esse
levita se tornou meu sacerdote”. Jz17
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Idolatria Herdada



A Tribo de Dã passava por dificuldades

Naquela época não 
havia rei em Israel, e a 

tribo de Dã estava 
procurando um local 
onde estabelecer-se, 
pois ainda não tinha 

recebido herança entre 
as tribos de Israel. 

Jz18.1



Espias rumo ao Norte

2 Então enviaram cinco 
guerreiros de Zorá e de 

Estaol para espionarem a 
terra e explorá-la. Esses 
homens representavam 
todos os clãs da tribo. 
Disseram-lhes: “Vão, 
explorem a terra”. Os 

homens chegaram aos 
montes de Efraim e foram 

à casa de Mica, onde 
passaram a noite. Jz18



A consulta do Levita de Mica

3 Quando estavam perto da casa de Mica, 
reconheceram a voz do jovem levita; aproximaram-
se e lhe perguntaram: “Quem o trouxe para cá? O 
que você está fazendo neste lugar? Por que você 

está aqui?” 4 O jovem lhes contou o que Mica fizera 
por ele, e disse: “Ele me contratou, e eu sou seu 

sacerdote”.5 Então eles lhe pediram: “Pergunte a 
Deus se a nossa viagem será bem-sucedida”. 6 O 

sacerdote lhes respondeu: “Vão em paz. Sua viagem 
tem a aprovação do SENHOR”. Jz18



O roubo ao santuário; Cobiça
18 Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a 
imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos 

do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o 
sacerdote: Que estais fazendo? 19 Eles lhe disseram: 

Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos 
por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote 
da casa de um só homem do que seres sacerdote de 
uma tribo e de uma família em Israel? 20 Então, se 
alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola 

sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e 
entrou no meio do povo. Jz18



Intimidação a Mica
21 Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente 
deles, partiram de volta. 22 Quando já estavam a certa distância 

da casa, os homens que moravam perto de Mica foram 
convocados e alcançaram os homens de Dã. 23 Como vinham 
gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: 

“Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para 
lutar?” 24 Ele respondeu: “Vocês estão levando embora os deuses 

que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda 
podem perguntar: ‘Qual é o seu problema?’ ”25 Os homens de Dã

responderam: “Não discuta conosco, senão alguns homens de 
temperamento violento o atacarão, e você e a sua família 

perderão a vida”. 26 E assim os homens de Dã seguiram seu 
caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-

se e voltou para casa. Jz18



Conclusão

Tomaram coisas de Mica, v27

Tomaram Sacerdote, v27

Destruíram a Laís, v28

Mudaram o nome cidade, v29

Instituíram um sacerdote, 30

Usaram imagem roubada, v31



Conclusão

Naquela época não havia rei em Israel, e 
a tribo de Dã estava procurando um local 
onde estabelecer-se, pois ainda não tinha 
recebido herança entre as tribos de Israel. 

Jz18.1


