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JEFTÉ E SANSÃO 

Juízes, capítulos 10 a 16 

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

JEFTÉ – capítulos 10 a 12 

a) Mais uma vez os israelitas __________________________; 10.6 
b) Deus permite que sejam oprimidos pelos Filisteus e pelos amonitas; 
c) Foram oprimidos por ____________; 
d) A região oprimida agora era Gileade, (leste do Rio Jordão); 
e) Investiram contra Judá, Benjamim e Efraim; v.8,9,10 
f) Deus ouve a suplica do povo novamente; v.15 
g) Os líderes Israelitas que viviam em _________, foram buscar Jefté para que guerreasse em favor 

deles; v.4,5 
h) Foi Juiz por _____________. 

 
Jefté e o Rei amonita “um empurra-empurra”. 

a) Diz o Rei Amonita, vocês tomaram nossas terras; v.13 
b) Não temos nada com isso, foram vocês que nos impediram de passar; v.19; 
c) Que o Senhor seja Juíz e julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas; v27b 
d) Então o espírito do Senhor apossou de Jefté; v. 29 

 
Voto precipitado 
 

(1) Antes de partir para a guerra, ele fez um voto ao Senhor; caso ele retornasse para casa vitorioso, 
o primeiro ser que saísse pela porta de sua casa, ao seu encontro, seria oferecido em holocausto 
ao Senhor. Ele voltou vitorioso, mas quem saiu ao seu encontro ___________________, cujo 
relato bíblico afirma que ___________________, antes de conhecer (ter relações íntimas com) 
homem (Juízes 11:39). Há outra linha de pensamento que afirma que Jefté não ofereceu sua 
filha em sacrifício por dois motivos : (1)Ele certamente ______________________ que proibia 
rigorosamente sacrifícios humanos, e por certo sabia que Deus tinha tal ato como uma 
abominação intolerável (Lv 18.21; 20.2-5; Dt 12.31; 18.10-12). 
  

(2) A menção enfática de que "ela não conheceu varão" (não se casou), deixa claro que ela foi 
apresentada a Deus como sacrifício vivo, dedicando toda sua vida _______________________, 
e ao serviço do santuário nacional de Israel (Êx 38.8; 1 Sm 2.22) 

 
Gileaditas x Eframitas - Por disputas internas 42 mil homens foram mortos. 
 

1) Lembrou que sua preocupação principal era de derrotar os inimigos; 
2) Lembrou que por 18 anos os amonitas oprimiram os moradores de Gileade e nenhum eframita se 

dispôs a ajudar. 
3) A tribo de Efraim foi convocada para a guerra, porém não se manifestou e não havia tempo mais 

para esperar; 
4) A vitória que Deus deu a Jefté veio sem a ajuda do povo de Efraim 

 

 

SANSÃO - Juízes 13:1 

“Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos 

dos filisteus”. 

1) Os inimigos estiveram sempre presentes 

Os Filisteus não foram expulsos na primeira invasão por _________________. (Josué 13.1,2 – ler) 

________________ o 3º Juíz repeliu uma invasão inicial. 

 

 

VELHO TESTAMENTO IV – JUÍZES - 2019 
 



2) Sansão e sua infância. 

 Deus manda um anjo e visita a esposa de Manoá um Danita; 

 Sua mulher era ________________, mas o anjo afirma que ela terá um filho; 

 Algumas restrições (vinho ou bebida fermentada ou comida impura); 

 Seu filho será um _______________; 

 Não se passará a navalha na cabeça do seu filho; 

 Consagrado a Deus, durante toda a sua vida; 

 Nasceu em ____________, cidade que pertencia a tribo de Dã. 

 

3) Nazireu 

O termo vem de uma palavra hebraica que significa “______________________________”.  

Eram indivíduos que durante um tempo determinado consagravam-se ao Senhor.  Abstinham-se de 

vinho e de bebidas fortes, evitavam tocar em cadáveres e, como sinal de sua consagração, 

deixavam o cabelo crescer. Os estatutos acerca da lei do nazireado são encontrados em Números 

6:1-21 

 

4) A mulher de Timna 

a) Ao desejar casar com a filisteia Sansão quebra as __________________ do seu povo, não 

honrando a indicação da sua esposa por seus pais; 

b) Ela teria direito de permanecer junto de seu povo mesmo após o casamento, fazendo de 

Sansão um marido-visitante; 

c) Foi a caminho de Timna que se deparou com um ______________, junto às vinhas, lutou 

com ele e o matou com suas próprias mãos; 

d) Em outra ocasião passando pelo mesmo lugar encontrou com os restos do animal, porem 

junto a ele havia um enxame de abelhas com mel, extraiu levando para seus pais e para 

sua noiva; 

e) Fez o enigma para os filisteus 

“_______________________________________________________”. 

f) Foi desvendado pelos filisteus, através da insistência da esposa, o fato ocorreu durante os 

sete dias em que se passava seu casamento. 

g) Sua esposa filisteia foi dada pelo seu pai a outro homem e por vingança capturou 

____________ e as amarrou aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha de fogo e as 

soltou com isso foram destruídas as plantações dos filisteus. 

 

5) Sansão e Dalila – Juízes 16 

a) Ela persuade Sansão para que lhe conte o segredo de sua força 

b) A força de Sansão não estava nas ___________________; 

c) A força de Sansão não estava nas ___________________; 

d) A força de Sansão não estava na _________________; 

e) Ao tomar conhecimento de que a força de Sansão estava em __________________, ela 

conta o seu segredo para os filisteus, corta os cabelos de Sansão enquanto dorme e após 

ele é capturado, açoitado, tem seus olhos vazados. 

f) Ora a Deus pedindo que lhe concedesse força uma última vez para vingar-se daquele povo, 

Deus assim o concede e morre (16:30) Sansão com mais de 3000 homens que estavam 

reunidos em um lugar par entretenimento. 

 

  

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
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- 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. 
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