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INTRODUÇÃO E PANORAMA GERAL DO LIVRO DE JUÍZES 

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

1. PANORAMA GERAL BÍBLICO – VELHO TESTAMENTO 

 
 
2. PANORAMA DO LÍVRO DE JUÍZES 
 
2.1 - Autor: Tradicionalmente atribuído a ________________ 
 
2.2 - Cronologia: O livro cobre um período de ______anos, de ______ a.c à ______ a.c., 
aproximadamente. 
  
2.3 - Esboço: Seção I (1.1-3.6); Seção II (3.7-16.31); Seção III (17.1-21.25). 
 
Seção I (1.1-3.6). Mostra como Israel deixou a conquista _____________ e também a 
_________________ da nação depois da morte de _______________. 
 
Seção II (3.7-16.31). Abarca a parte principal do livro. Registra seis exemplos de reincidência de 
Israel em revezes diversos no período dos juízes, abrangendo tempos de _____________, de 
_____________ por estrangeiros, de ______________, de _______________ sob aflição e de 
__________________ divino do povo, mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Entre os 
treze juízes (todos incluídos nesta seção do livro), os mais conhecidos são Débora e Baraque 
(agindo em conjunto), Gideão, Jefté e Sansão (Hb 11.32). 
 
Seção III (17.1-21.25). Esta seção encerra o livro com fatos da vida real dos tempos dos juízes, 
que revelam a profundidade da _______________e _____________ decorrente da 
_____________ de Israel. Uma lição patente no livro para todos nós: os seres humanos nunca 
aprendem bem as lições que a história ensina. 
 
2.4 - Versículos chave:  
O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: "Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra 
que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha 
aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares 
deles. Por quê vocês não me ________________? Portanto, agora lhes digo que não os 
expulsarei da presença de vocês; eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma 
armadilha para vocês". Juízes 2:1-3 
 
Naquela época não havia rei em Israel; cada um fazia o que ___________________________. 
(Jz 17:6) 
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jz/2/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jz/17/6


 2.5 - Ciclo de “Vicioso” 

 
 
 
3. PROPÓSITO 
- Mostrar que o abandono da obediência à vontade de Deus em nossa vida resulta em: 
internamente, ______________ do coração e do viver; e externamente, _______________ da 
parte do inimigo.  
 
- Porque as histórias do velho testamento são ____________ e _____________ de Deus para 
nossas vidas.  
 
“Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para _________________, de forma que, por 
meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das ________________, mantenhamos a 
nossa esperança.” (Romanos 15:4) 
 
“Estas coisas lhes sobrevieram como ______________ e foram escritas para advertência 
nossa...”               
(1 Coríntios 10:11). 
 
“Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, porém, encontra-se 
___________________.” (Colossenses 2:17) 
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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 

 

 


