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Juízes - Introdução 

Contexto do Livro: 
• O livro começa relatando a morte de Josué (1:1). 
• Moisés havia liderado o êxodo de Israel do Egito para a terra prometida. 
• Josué liderou o povo na conquista da terra prometida. 
• O período dos juízes serve como um período de transição entre Moisés (e 

Josué) e o período monárquico. 

Quem é o Autor? 
• Alguns acham que foi Samuel. 
• Outros acham que Samuel junto com os profetas Nathan e Nade (1 Crônicas 

29:29) foram os autores. 

Data do livro: 
• O êxodo: 1445 A.C. 
• Conquista da terra prometida: 1405-1373 A.C. 
• Período dos juízes: 1375-1050 A.C. 

Qual era a função dos juízes? 
• Os juízes lideravam o povo de Israel. 

o Eles os lideravam em batalha. 
o E os lideravam como nação. 

• Os juízes executavam o propósito de Deus em Israel. 
• Israel foi liderado por Moisés, depois Josué e agora os Juízes. 

Ciclos de acontecimentos: 
• O povo faz o que Deus reprova e adora os balaios e outros deuses. 

o 2:11-13; 3:7,12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1 

• Deus se ira com Israel e os entrega aos seus inimigos. 
o 2:14-15; 3:8, 12-14; 4:2; 6:1-5; 10:7-10; 13:1 

• Deus ouve o pedido de ajuda do povo e providencia um juiz que liberta o povo 
de seus opressores. 
o 2:18; 3:9, 15; 4:3-10; 6:6-18; 10:10-16 

• Mas após o falecimento do juiz o povo voltava a adorar falsos deuses e assim 
o ciclo se reiniciava. 
o 2:19 

• Juízes 2:11-19 é um exemplo do ciclo se repetindo. 
o 2:11-13 - Israel faz o que Deus reprova 
o 2:14-15 - Deus se ira com Israel 
o 2:18 - Deus ouve o pedido de ajuda e levanta um juiz 
o 2:19 - O povo volta a adorar falsos deuses e o ciclo se repete 
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Divisão do livro: 
• Juízes 1:1-3:6 

o Neste trecho é relatado a última fase da conquista da terra prometida e a 
consequente desobediência de Israel. 

• Juízes 3:7-16:31 
o Juízes relata os ciclos de desobediência de Israel. 
o Foco é dado em cinco juízes (cinco ciclos de desobediência): 

     - Eúde (3:12-30) 
     - Débora (4-5) 
     - Gideão e seu filho Abimeleque (6-9 
     - Jefté (10:6-12:7) 
     - Sansão (13-17) 

o O primeiro e último juiz (Eúde e Sansão) demonstram grande coragem mas 
agem sozinhos. 

o O segundo e o quarto juiz (Débora e Jefté) vivem nas margens da 
sociedade (Débora pro ser uma mulher e Jefté por ser o filho de uma 
prostituta). 

o Os dois juízes que aparecem juntos (Gideão e Abimeleque) agem de forma 
oposta um do outro. 

• Juízes 17-21 
o O foco é a desobediência moral e religiosa da nação. 

     - 17-18 - Mica 
     - 19-21 - A corrupção da cidade de Gibeá 

Propósito do Livro: 
• O livro de Juízes nos mostra o que acontece quando não seguimos à Deus. 
• Juízes também nos mostra a fidelidade de Deus mesmo quando as pessoas o 

desobedecem, pois Ele é um Deus que perdoa. 
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Juízes 1:1-2:5 

Introdução: 
• Juízes continua a história do livro de Josué e se inicia após a morte de Josué. 
• No último capítulo de Josué o povo de Israel renova sua aliança com Deus 

(Josué 24:14-18).   
o Qual é a nossa expectativa em relação ao que o povo de Israel irá fazer? 

1:1-36  
(v. 1-8) 
• Qual é a preocupação da nação de Israel no início deste capítulo? (1:1) 
• Qual foi o motivo pelo qual os homens de Simeão se unirem aos da tribo de 

Judá? (1:3-4)  
o Ênfase é dada em Judá pois esta tribo toma a iniciativa em obedecer a 

Deus.  No final do livro o autor também vai focar as ações da tribo de Judá. 
• O que aconteceu quando estes atacaram os cananeus? (1:4)  

o Quem recebeu crédito pela vitória? 
• Quem é Adoni-Bezeque?  O que fizeram com ele?  (1:5-7) 

o Ele acha que Deus está o castigando pelo o que ele fez com outros reis. 

(v. 17-18) 
• Qual foi a atitude das tribos de Judá e Simeão em relação aos cananeus? 

(1:17-18) 

(v. 19) 
• Este versículo nos causa dúvidas pois como a tribo de Judá não conseguiu 

derrotar os habitantes dos vales mesmo tendo Deus do seu lado?  Creio que 
isso ressalta uma falha na parte de Judá e não na parte de Deus; pois já 
sabemos que com Deus até carros de guerra feitos de ferro são derrotados, 
pois vemos isso acontecer em Juízes 4.14-15 (história de Débora). 

(v. 21-33) 
• O que Juízes relata sobre as outras tribos de Israel?  Alguma conseguiu 

expulsar por completo os cananeus? 
o V. 21; 25; 27-33 

2:1-5 
• Um anjo de Deus lembra o povo de uma aliança que foi feita entre eles e Deus.  

Qual foi a aliança que havia sido feita? (2:1-3) 
o Como Deus castigou Israel por sua desobediência? 

• Como Israel reagiu ao castigo de Deus? (2:4-5) 
o Você acha que Israel estava realmente arrependido?   

     - Talvez sentiam remorso pois não queriam sofrer as consequência da sua  
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       desobediência mas talvez não estavam arrependidos sobre o seu erro. 

Conclusão: 
• Você está vivendo como Deus quer? 

o Há alguma coisa em sua vida (atitude/algo em seu caráter) que precisa ser 
removido (como Deus pediu que Israel fizesse com os altares pagãos)? 

• Qual deve ser nossa atitude quanto ao pecado? 
• Nós não devemos ser como o mundo.  Então o quanto devemos nos separar 

do mundo?  
o O que podemos fazer para que não venhamos a cair em tentação? 
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Juízes 3:1-31 

3:1-6 – O que está acontecendo nestes versículos? 
• Qual é a prova que foi deixada para os Israelitas? 
• Como que Israel se comportou frente a esta prova?  (v.6) 

Otoniel (7-11): 
• No versículo 7 temos um refrão que vai ser repetido neste livro.  

“Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu 
Deus, e prestaram culto aos baalins e a Aserá.” 

• Qual foi a consequência de Israel ter “esquecido de Deus”? (v. 8) 
o Deus os entregou ao rei da Mesopotâmia e foram subjugados por 8 anos. 

• Após este período (8 anos) o que o povo fez? (9) 
o O que Deus fez? (10) 

▪ Não foi Otoniel que libertou Israel mas sim Deus, pois o “Espírito do 
Senhor” veio sobre ele. 

• Por quanto tempo Israel viveu em paz? (11) – 40 anos até a morte de Otoniel.   
o No início do livro de Juízes vamos notar que após Deus levantar um juiz a 

terra tem paz por um período mas que mais tarde isso não irá mais 
acontecer (após Gideão não acontece mais).   

o Isso mostra que o povo está ficando com corações mais duros e 
consequentemente vivendo de forma contrária a vontade de Deus. 

Eúde (12-30): 
• V. 12 – “Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova”   
• O que acontece em seguida? 

o Eglom (rei de Moabe) derrota Israel e conquistou Jericó (Cidade das 
Palmeiras).    

o Israel ficou sob o domínio de Eglom por quanto tempo?  (v. 14) 

▪ Os acontecimentos de Juízes lembram o Êxodo ... o povo se torna 
escravo e clamam a Deus para os libertar. 

▪ Cada história em Juízes pode ser visto como um novo Êxodo no 
sentido de que Deus está os libertando de um opressor.   

• Israel clama a Deus por ajuda e como Deus responde? 
o Levanta Eúde (era da tribo de Benjamim que significa “filho da minha mão 

direita”).  Ele é destro ou canhoto? (v. 15) 
• Israel envia Eúde até Eglom com que propósito? (v. 15)  

o O que Eúde leva consigo? (v. 16)  
o O que ele faz quando está perante Eglom? (v. 17-19) 
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▪ No versículo 19 Eúde diz para Elgom que ele tem “uma mensagem 
secreta” – aqui o autor deixa a palavra que é usada vaga pois pode ser 
entendida como mensagem ou coisa secreta.   

• O que Eúde fez após todos os auxiliares do rei terem saído? (v. 20-23) 
o O versículo diz que Eúde apresentou tributo para o rei ... o Hebraico aqui 

poderia ser interpretado como tributo ou um sacrifício. 
o O texto pode ter 2 significados.  Pode ser entendido como Eúde 

apresentando um tributo para o rei Eglom ou pode ser entendido como 
Eúde apresentando um sacrifício para Deus pois o nome Eglom significa 
pequeno boi gordo.  Ao matar o rei ele estaria oferecendo um sacrifício a 
Deus. 

• O que os servos pensaram quando viram que a porta da sala estava 
trancada?  (v. 24) 

• Após Eúde escapar o que ele fez?   
o Quantos foram derrotados por Israel? (v. 29) 

▪ O interessante é que sempre que se tem um juiz ele(a) vem 
acompanhado da frase “e o Senhor estava com ele” ou o texto diz: “O 
Senhor entregou ____ em suas mãos.” (ver v. 28) 

Dividir em grupos:  É importância dar crédito a Deus pelas coisas que Ele faz? 
o Você faz isso? 
o Como podemos melhorar nesta área? 

Sangar (31) é mais um juiz.  
• O que sabemos sobre ele?  

– Porque Israel continua a desviar do caminho de Deus? 
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Juízes 4:1-5:31 

• O que acontece após a morte de Eúde (o último juiz)? (v. 1) 
o Por quanto tempo Israel foi oprimido antes de Deus levantar um novo 

juiz? (v. 2-3) 20 anos 

▪ Semana passada falei que há alguns teólogos que sugerem que cada 
história de Juízes é um novo Êxodo pois Deus liberta Israel da 
opressão.  Nesta história os carros de ferro de Jabim (Sísera) lembram 
os carros de guerra de faraó. 

• O que sabemos sobre Débora?  O que ela fazia? (v. 5) 
o Nesta história não é claro quem é o juiz ... muitos consideram Débora pois 

ela é quem comunica a mensagem de Deus mas certamente Baraque e 
Jael agem para libertar o povo de Israel (neste ponto Débora é diferente 
de Eúde que comandou o exército em batalha). 

• O que Débora pediu que Baraque (e assim Israel) fizesse? (v. 6-7) 
o Qual foi a reação de Baraque?  Porque será que ele queria que Débora 

fosse com ele? (v. 8) 

▪ Baraque significa raio e Débora significa abelha. 

▪ O “Raio” tem medo de agir sozinho e quer que a abelha o acompanhe. 

Aplicação:  Tem momentos onde você sente medo?  Onde sua fé fraqueja? 

 O que podemos fazer para sermos pessoas que tem mais fé? 

4:9-24 
• Débora foi com Baraque mas com que condição (o que iria acontecer)? 
• Quando os exércitos estavam reunidos (prontos pra guerra) o que Débora 

falou para que Baraque soubesse que deveria atacar e que teria vitória? (v. 
14-15) 
o “O Senhor está indo à sua frente!” 
o Mesmo que não iria receber a “honra” Baraque se saiu bem ... o seu 

exército derrotou todo o exército de Sísera (v. 16) só sobrou Sísera. 
• O que aconteceu com Sísera? (v. 17) 

o O que Jael fez quando viu Sísera? (v. 18) 

▪ O marido de Jael (Héber) era aliado de Jabim (o rei de Sísera e 
inimigo de Israel).  Por isso esperamos que ela vai estender 
hospitalidade. 

▪ Sísera deveria ter ido a Héber para pedir hospitalidade ... ele não 
deveria ter entrado na tenda da mulher de Héber sem ter falado com 
ele primeiro ...  também ele não deveria ter pedido para Jael mentir 
(dizendo que não tinha ninguém na tenda) isso colocava todos aqueles 
da família (e associados) de Héber em perigo. 

o O que Jael fez após receber Sísera (v. 19-21) 
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▪ Quem é creditado com a derrota de Sísera? (v. 23) 

▪ O interessante é que Débora no v. 9 disse que a honra seria de uma 
mulher e pensávamos que seria Débora que receberia a honra ... mas 
acabou que foi Jael. 

▪ Débora é a abelha mas foi Jael que deu a “picada” em Sísera. 

• V. 23 nos diz que Deus subjugou Jabim – Jabim significa “irá entender” e é 
sugerido que o autor de Juízes está nos dizendo que o rei inimigo iria 
entender que Deus se opõem aos opressores de Israel.   

– Porque Israel continua a desviar do caminho de Deus? 
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Juízes 6:1-8:28 

Capítulo 6 
• Como esta história começa?  (v. 6:1) 
• O que os Midianitas fizeram com Israel? (v. 6:2-6)  
• O que Deus fez quando o povo clamou por libertação?  (v. 7-10) 
• Deus envia um anjo até Gideão.  O anjo diz: “O Senhor está com você.”  Qual 

foi a reação de Gideão? (v. 6:13) 
o Como Deus respondeu ao questionamento de Gideão? (v. 6:14) 

▪ Tem momentos onde você se esquece que Deus está com você? 

▪ O que podemos fazer para não esquecer que Deus está conosco? 
• O que Deus pediu que Gideão fizesse? (v. 25-27) - despedaçar o altar de 

baal e e o poste sagrado e faça um altar para o Senhor (e faça um sacrifício) 
o Porque Gideão fez isso de noite?   
o Será que isso demonstrou falta de fé? 

▪ Você já teve que fazer algo (por causa da sua fé) que foi contra os 
desejos de pessoas próximas de você? 

o Qual foi a reação do povo quando viram o altar de Baal demolido? (v. 
28-30) 

▪ Qual foi o argumento usado pelo pai de Gideão (Joás) que acalmou a 
situação? (v. 31) Se baal fosse realmente um deus poderia se 
defender. 

▪ Deram o nome a Gideão de “Jerubaal” que significa “que Baal dispute 
com ele”. (v. 32) 

• Porque Gideão queria um sinal de Deus? (v. 36)   
• Porque você acha que Gideão quis dois sinais?  (v. 38-40)  

Capítulo 7   
• Porque Deus falou para Gideão que o exército era grande de mais? (v. 2) 
• Qual foi o primeiro meio que Deus usou para diminuir o exército de Israel? (v. 

2-3) 
      22 mil homens foram embora e sobraram 10 mil 

• Após isso o que Deus pediu a Gideão para reduzir o exército de Israel? (v. 
4-7) 

      só os que beberam usando as mãos é que permaneceram (300) 
o Gideão ficou com quantos homens? (v. 8) 

• O v. 10 indica que talvez Gideão ainda tivesse medo (só tinha 300 homens), 
o que Deus fez para encorajar Gideão? (v. 9-15) 
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• Qual foi a estratégia de Israel para atacar os Midianitas? (v. 16-22) 
Funcionou? 

Gideão questionou se Deus estava com ele e realmente ele teve que ter fé para 
atacar o inimigo com só 300 homens. 

Como nós podemos ter mais fé ao enfrentar as situações do nosso dia a dia? 
135 mil soldados Midianitas ao todo em Juízes 8.10 só resta 15 mil 

Capítulo 8:22-27 
• O povo queria fazer Gideão rei.  O que ele respondeu? (v. 22-24) 

     O Senhor reinará sobre vocês - 8:23 
o O que você acha da resposta de Gideão? 
o O que ele fez com o ouro (dos brincos)? (v. 27) 

• Porque será que o manto sacerdotal se tornou uma armadilha?   
o Talvez foi orgulho pelo o que tinha feito? 

Aplicação:  Como podemos fazer para que não nos tornemos pessoas orgulhosas?  
o Reconhecer que foi Deus e não nós. 

O que esta história revela sobre o caráter de Deus? 
8:28 - Israel teve paz por 40 anos. 
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Juízes 10:6-11:40 

• Já aconteceu com você de alguém fazer uma promessa e depois quebrar 
aquela promessa?   
o O que aconteceu?  Como você se sentiu? 

10:6-18 
Novamente começamos com o mesmo refrão “Mais uma vez os israelitas fizeram o 
que o Senhor reprova”.  

• O que Israel fez que desagradou a Deus? (6) 
• Como Deus castigou a nação? (7)  

o Este castigo durou por quantos anos? (8) 
• Após os 18 anos o que Israel fez? (10) 
• O que Deus fez ao ouvir o clamor do povo? (11-14) 

o O que você acha desta resposta de Deus? 
o Deus “não pode mais suportar o sofrimento de Israel” e por isso os 

libertou. (16) 
o Israel está continuamente (geração após geração) deixando de seguir a 

Deus.  O que nós podemos fazer para nos manter fiéis a Deus? 
• Israel tinha alguém para liderar o exército em batalha?  Como eles decidiram 

escolher quem seria o seu líder? (18) 

Capítulo 11 
• Jefté é escolhido para liderar a nação em batalha. O que sabemos sobre 

Jefté? (1-6) 
• Qual foi a reação de Jefté ao ser chamado para liderar Israel em batalha? 

(7-9) 
o A fala de Jefté (11:7) é parecido ao que Deus diz em 10:14. 
o Os líderes de Israel prometem (perante Deus) que se Jefté derrotar os 

seus inimigos que ele será o líder da nação.  (11:10-11) 

Os versículos 14-28 demonstra o pensamento das pessoas naquela época sobre o 
que pensavam sobre a posse da terra.  Uma guerra era vista como sendo entre dois 
deuses e por isso a terra era concedida por aquele deus.   

• O que Jefté fez antes de ir a guerra? (30-31)      fez um voto 
o O que você acha do voto feito por Jefté?  Será que foi necessário?  

• O que aconteceu na batalha? (33) 

• Quem saiu ao encontro de Jefté quando ele voltou da batalha? (34) 
o O que Juízes nos diz sobre esta filha?  

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br 12

http://projetotimoteo.org


o Lev. 18:21; Deut. 12:31 – textos que falam que não deve se oferecer um 
sacrifício humano. 

• O que Jefté fez ao ver sua filha?  (35) 
o De vitorioso Jefté se torna um derrotado.  Sua linhagem vai encerrar com 

sua filha. 
• A filha entendeu o voto do pai?  O que ela pediu dele? (36-37) 

o Ela não pede que Jefté quebre seu voto (lembramos de Abraão que quase 
sacrificou seu filho Isaac). 

o Jefté não era obrigado a fazer um voto mas ao fazer um voto este teria 
que ser cumprido. (Deut. 23:21-22; Num. 30:2). 

Conclusão: 
• É importante manter sues votos / suas promessas?  Porque? 

o Você cumpre suas promessas? 
o Como podemos ser pessoas que mantem suas promessas? 

▪ Obediência a Deus é essencial. 
➢ Mateus 5:37 – “Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que 

passar disso vem do Maligno. 
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Juízes 13-16 

Vamos ver como Sansão vai agir sozinho para libertar Israel (parecido com Eúde). 

13:1-5 
• Aqui vemos aquele mesmo refrão (v. 1) e Deus entrega Israel nas mãos de 

quem?  Por quanto tempo? 
o Quem é introduzido nesta história? 
o O que sabemos sobre esta mulher? (v.2) 
o Qual foi as instruções dadas pelo anjo? (v. 3-5) 

▪ Aqui já ficamos sabendo sobre algumas coisas que Sansão também 
terá que fazer. 

▪ O voto Nazireu significava que a pessoa era consagrada a Deus … e 
por isso tinha várias restrições do que comer e do que fazer (veja 
Números 6:1-21) 

o O que sabemos sobre este menino?   

▪ Ele será consagrado a Deus e iniciará a libertação de Israel. 

14:1-20 
• Porque Sansão quis se casar com uma mulher Filistéia?  (v. 1-4) 

o Um Israelita deveria se casar com um Gentio?  Porque desta vez foi 
aceitável?   

• Qual foi o animal que Sansão encontrou no caminho para Timna?  (v. 5-7)  O 
que Sansão fez com o leão?   
o Rasgou o leão como se fosse um cabrito. 
o V. 6 – “O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão”. 

• O que ele fez após derrotar o leão? 

• Qual foi a charada de Sansão para os Filisteus? (v. 12-13) 
o Qual foi a aposta? 
o Como que os Filisteus descobriram a resposta da charada? (v. 17) 

▪ Qual foi a reação de Sansão quando os homens contaram para ele a 
resposta da charada?  O que ele fez? 

▪ V. 19 – “Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão”. 

16:1-31 
• Vs. 1-3 – Aqui temos mais um feito de força de Sansão. 
• Vs. 4 – O que acontece no versículo 4?  Se apaixona outra vez por uma 

mulher Filistéia. 
o Qual foi a proposta feita pelos líderes dos Filisteus a Dalila? (v. 5) 

▪ 13 kilos de prata é aproximadamente R$30,000 
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o Quais foram as respostas de Sansão quando Dalila o perturbava 
querendo saber de onde vinha sua força? 
▪ 7 tiras de couro húmidas (v. 8) 
▪ corda nova (v. 10) 

▪ tecer em um pano as 7 tranças (v. 13-14) 
• Alguém acha estranho que Sansão não começa a questionar porque que 

Dalila quer tanto tirar a sua força? 
• De onde realmente vinha a sua força?  Porque ele finalmente contou o seu 

segredo?  (v. 17) 
o O que aconteceu quando Dalila cortou o seu cabelo?  (v. 20) 
o Após seu cabelo ser cortado o que os Filisteus fizeram com Sansão? (v. 

21) 

v. 23-31 
• Um dia os Filisteus decidiram ter uma grande festa para Dagom (o seu deus) 

e o que decidiram fazer? 
o O que Sansão fez? (v. 26, 28-30) 
o Na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. 

Sansão deveria se manter puro (não deveria beber bebida fermentada ou comer 
comida impura … ele não deveria cortar o seu cabelo … e deveria se manter puro 
sexualmente {não se associar com mulheres Filistéias}). 

Tudo que ele deveria não fazer – ele faz. 

Esta história ressalta a fidelidade de Deus para com o seu povo … mesmo que eles 
tenham desviado … mesmo que Sansão tenha errado … Deus continua a agir para 
libertar o seu povo.  Deus é um Deus de graça (amor). 

 O que você acha desta história de Sansão? 

Conclusão: 

• A questão em Juízes é: Será que Israel vai obedecer (e viver para) Deus 
mesmo quando a sociedade a sua volta é pagã? 

• Como podemos nos manter puros e seguir a Deus hoje quando o mundo nos 
bombardeia com mensagens que vão contra os ensinos de Deus? 
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Juízes 19-21 

19:1-10 
• Como o capítulo 19 de Juízes começa? (v. 1) 

o Porque será que isso é importante?  Não havia ordem. (Leia 21:25) 
• O texto introduz um Levita (não sabemos o seu nome) e ele se casa … o que 

acontece? (v. 1-2) 
o O que o Levita faz após sua concubina fugir? (v. 3)  Levou 4 meses! 
o Como ele é recebido pelo o seu sogro? (v. 4-8) 

▪ O que o sogro faz para que seu genro fique mais tempo? 
• Finalmente eles partem para sua viagem. 

19:11-21 
• Porque que eles decidiram não passar a noite na cidade de Jebus? (v. 12) 
• Ao entrarem na cidade de Gibeá o que fazem?  (foram para a praça – v. 15) 

o O primeiro sinal de que as coisas não vão ir bem é que ninguém os 
estende hospitalidade (ver Êxodo 22:21/Lev 19.33-34).   

o Se esta era considerada pelo Levita uma cidade boa sabemos que a 
condição moral da nação não era boa pois ninguém demonstra 
hospitalidade. 

o Há ironia nesta história pelo fato de os Levitas serem o povo que deveria 
ensinar a Lei de Deus (Deut 31.9,12).  Se o que acontece em Gibeá é a 
norma em Israel os Levitas não tem feito um bom trabalho de educar o 
povo no caminho do Senhor. 

• Finalmente um homem idoso os convida para a sua casa.  Havia pelo menos 
uma pessoa boa na cidade e este não era de Gibeá, mas estava morando lá 
(v. 16). 
o v. 19 - já tem os mantimentos  só não tem a hospedagem 
o v. 20 - “não passe a noite na praça” - parece como uma cena de filme dá 

pra imaginar um uivo ao fundo. 

19:22-30 
• Qual foi a reação do dono da casa as demandas dos homens vadios? (v. 

23-24) O que ele fez? (19:25)  
o Esta passagem nos lembra de Sodoma e Gomorra (Gn 19).  Há um pouco 

de ironia no fato do Levita decidir não passar a noite em uma cidade 
estrangeira, assim se protegendo de algum mau que poderia acontecer, e 
encontrar algo tão ruim ou até pior em Gibeá.   

o A hospitalidade ou a falta de hospitalidade é a questão nesta passagem 
(acima do que estes fizeram com a filha do senhor e com a concubina). 
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        - O que foi feito com as duas mulheres foi horrível, mas na cultura da   
        época seria pior se estas coisas fossem feitas com o Levita e por isso as  
        mulheres são oferecidas.   

o Quando as pessoas fazem o que lhe parece ser certo o resultado é o caos 
e a violência.  (Juízes 21.25) 

• O que aconteceu com a concubina?  (v. 25-28) 
o Onde o Levita encontra a sua concubina?  (junta a porta - v. 26)  

        - Nos incomoda o fato do Levita aparentemente não se preocupar com a  
        sua concubina.  Em quanto ela sofre ele dorme aparentemente    
        despreocupado.  De manhã ele não parece estar preocupado com ela  
        mas sim em prosseguir viagem. 

        - Nós não sabemos com certeza se ela está morta.  Por ela não se mover  
        podemos entender que morreu mas esta incerteza do texto só aumenta o  
        nosso espanto em relação a realidade de Israel. 

        - Este texto ressalta a perversidade do povo e como as coisas haviam  
        deteriorado. 

• O que o Levita fez com a concubina? (v. 29-30) 
o O Levita muda o nível deste problema de um problema pessoal para um 

problema nacional. 
o O tratamento do Levita com o corpo da concubina nos espanta.  Mas 

ressalta a perversidade sistêmica de todo o povo. 

20:1-11 
• Porque que Israel se reuniram em Mispá? (v. 1-3)  

o O que eles decidiram fazer? (v. 8-10)  Porque? 

Leia 20:33-48 – O que aconteceu com os Benjamitas? 

Conclusão: 
• O que você acha desta história? 
• O que você acha da situação moral de Israel?  (Ler 19:24 e comparar com 

21:25) 
o A atitude de Israel foi radical com os Benjamitas? 

• Como podemos certificar que nós não estamos simplesmente fazendo o que 
acreditamos ser certo aos nossos olhos (21:25)? 

• Como nós devemos tratar o pecado em nossa vida? 
o Como podemos eliminar o pecado de nossas vidas? 
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