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DÉBORA E BARAQUE 
Juízes, capítulo 4 e 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Versículo Chave: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. (Jz 4:4)  

 

Contexto:  

Pecado: Os israelitas fizeram ____________________________. (Jz 4.1) 

Opressor: Jabim, rei de _______________, que reinava em Hazor. (Jz 4:2) e por Sísera, o 

_________________ dos exércitos de Jabim. 

Curiosidade correlacionada: Josué derrotou um rei com este mesmo nome anos antes e 

queimou por completo a cidade de Hazor (Js 11.1-11) 

Período de opressão: __________________ 

Exército Cananeu: Possuía _____________________________.  

Jabim, rei de Canaã (Jz 4.1-3), dominava as _______________________________. Isso fazia 

com que o povo de Israel se sentisse oprimido, não havendo outra alternativa senão tomar 

outro rumo (Jz 5.6). Os cananeus eram bem superiores a Israel, especialmente no que tange 

às armas de guerra (Jz 4.3). Possuíam novecentos carros de ferro (Jz 4.7,15) e recebiam 

treinamento militar especializado. Dominavam a indústria e o comércio bélicos, armavam seus 

vizinhos contra Israel, e não permitiam que ninguém vendesse armas aos judeus: "não se via 

escudo nem lanças entre quarenta mil em Israel" (Jz 5.8 - ARA). 

 

Características de Débora 

Débora era casada com Lapidote e, provavelmente, descendia da tribo de ________________ (Jz 

4.4,5). Mulher madura, séria, determinada e de conduta moral elevada. Além do mais, era muito 

corajosa: em nenhum momento temeu estar à frente da batalha com _________________, o grande 

general dos exércitos de Israel (4.6,8). 

  

1. ______________ e _____________ juíza mulher de Israel: De juíza local, estabelecida nas 

montanhas de Efraim (Jz 4.5), Deus a elevou à categoria de juíza geral de Israel. 

2. Habilidade especiais como ________________, _______________ e ______________: 

Sabia discernir e julgar com retidão. Sob orientação divina estabeleceu um fórum público ao ar 

livre, facilitando o acesso de qualquer pessoa que desejasse receber seus conselhos (Jz 4.5; 

cf. 2 Sm 20.18). 

3. Quando chamada para liderar, dispôs-se a planejar, dirigir e delegar. Diante do perigo, 

Débora agiu com urgência e decisão. Ordenou que Baraque viesse imediatamente à sua 

presença (Jz 4.6), a fim de comunicar-lhe os planos de Deus. Assim cantou: "Cessaram as 

aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei" 
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(Jz 5.7). O verbo "levantar" denota desprendimento, coragem, fé e determinação. Com 

liderança e autoridade, essa autêntica heroína israelita ordenou que o exército hebreu 

enfrentasse seus inimigos com ousadia e veemência (Jz 4.6-8). 

4. Conhecida como ___________________: Como profetisa, Débora não se acovardou. 

Entregou a mensagem divina a Baraque com segurança e determinação (Jz 4.6,7) 

5. ______________________ de Cânticos: (Jz 5) a música e o cântico faziam parte integrante 

da cultura de Israel. O cap. 5 é um louvor, entoado e possivelmente composto por Débora e 

Baraque. Ele converte em música a grande vitória de Israel registrada no cap. 4.  

6. _________________ – 4:4: Débora foi uma mulher exemplar em seu tempo, não somente pela 

seu papel de liderança, mas cumprindo também o principal papel da mulher: Ser esposa. (Gn 

2.18) 

7. Atuando em favor de Israel como “__________” – (Jz 5:7) Na Bíblia, os nomes quase 

sempre relacionam-se ao contexto sócio-histórico em que a pessoa vive, ou ao ofício que 

desempenha na comunidade. O nome Débora, no hebraico, significa "abelha". O título "mãe de 

Israel" pode ser uma alusão às funções e à importância da "abelha-rainha" em seu meio (5.7). 

 

ALGUNS PRINCÍPIOS “EXTRAS” APRENDIDOS. 

 

1. Deus usa quem Ele quer. O livro de Juízes é uma junção de exemplos de pessoas que talvez não 

seriam consideradas por nós, olhando especialmente para a realidade cultural da época, para serem 

líderes e principalmente pessoas usadas por Deus.  

2. Liderança sábia. Líderes sábios sabem trabalhar através das outras pessoas. Nem sempre 

precisam se envolver diretamente, mas podem planejar, mediar e delegar.  

3. A valorização da mulher por parte de Deus. Devemos destacar o interesse de Deus de marcar a 

história de Israel com duas mulheres, Débora e Jael, como responsáveis pela libertação do seu povo. 

Em uma cultura fundamentada no papel principal do homem, Deus afirma relevância da sensibilidade 

espiritual da mulher (Débora) e também sua fidelidade (Jael).  

 

TAREFA: Ler Juízes 6,7 e 8.  

 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia 
e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 5,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Tarefas: 4,0 

 

 
      


