
                  
 
NOME: ........................................................................................                            PR. FELIPE ALBRECHT 

DATA: 08/09/2019                                                                                                                              AULA 2 

                                                               OTONIEL, EÚDE E SANGAR   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

Juízes, capítulo 3          
Leitura em Sala: Cap 2.6-23 
Quais versículos mais chamaram a sua atenção? ______________________________________ 
Como poderia resumir, em suas palavras, esta passagem do livro de Juízes? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Juízes libertadores relacionados 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
1. PERFIL DE OTONIEL  

 Otoniel “Leão de Deus” Fazia parte da Tribo de _________.  

 Sobrinho de ____________ (JZ.1:13; ) 

 Casou-se com Acsa, filha de Calebe (JS.15:14-19; JZ.1:11-13) 

 Experiente em _______________. 

 Viu o início da apostasia do povo 

 Foi a pessoa usada por Deus como libertador no ______________ período de opressão 
narrado no livro de Juízes 

 
1. Qual a apostasia que os israelitas cometeram? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

2. Qual foi a reação de Deus? __________________________________________________ 
 

3. Qual foi a consequência e o que fizeram os israelitas? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

4. O que capacitou Otoniel à liderar Israel, ir à guerra e a vencer? 
________________________________________________________________________  
 

5. Por quanto tempo houve paz naquela região? _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

PERFIL DE EÚDE 

JUÍZES “MAIORES” 
1) ___________________ (Jz 3.7-11) 
2) ________________ (Jz 3.12-30) 
3) ___________ e __________ (Jz 4;5) 
4) _______________ (Jz 6;7;8) 
5) _______________ (Jz 10.6-12.7) 
6) _______________ (Jz 13-16) 

 

JUÍZES “MENORES” 
1) ______________ (Jz 3.31) 
2) _______________ (Jz 10.1,2) 
3) ______________ (Jz 10.3-5) 
4) _____________ (Jz 12.8-15) 
5) _____________ (Jz 12.8-15) 
6) _____________ (Jz 12.8-15) 

 

V.T. IV – JUÍZES - 2019 
 



 Eúde “União” Fazia parte da Tribo de ________________.  

 Era filho de Gera...e canhoto (jz.3:15)  

 Foi a pessoa usada por Deus como libertador no _________________ período de 
opressão narrado no livro de juízes 

 
1. Qual a apostasia que os israelitas cometeram? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

2. Qual foi a consequência e o que fizeram os israelitas? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

3. Que cidade foi conquistada por Eglom? ________________________________________  
 

4. Qual foi a característica pessoal que Eúde usou como vantagem e como foi usada? 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________.  
 

5. Qual foi o resultado da liderança de Eúde para os Israelitas? ________________________         
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
 
SANGAR 
 

• ______________ libertador (jz.3:31) 
• Livrou Israel da ameaça dos _______________ (_______________________) 
• Matou _______ filisteus com uma ______________________________________, utilizada 

para conduzir bois 
 

 
 
TAREFA PARA CASA: 

O “Ciclo” na minha vida: Tente identificar em sua vida se você já viveu ou está vivendo o “Ciclo” 

estudado na aula anterior e aplique respondendo as perguntas:  

1. Qual foi minha de desobediência ou rebeldia a um princípio de Deus? 

2. Qual foi a opressão e consequencia que sofri? 

3. Qual foi minha postura diante do sofrimento? 

4. Como foi o livramento de Deus? 

5. Pemaneci em obediência ou voltei a falhar? 

 
 

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 

 

 
      


