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ENCERRAMENTO DO LIVRO 

Juízes, capítulos 17 a 21 

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

I. INTRODUÇÃO 

 Os acontecimentos descritos nos capítulos 17 – 21 ocorreram num momento anterior ao período 

dos Juízes, provavelmente antes dos quarenta anos de domínio dos filisteus. O escritor saiu da 

cronologia histórica e colocou esses acontecimentos como um “anexo” ao livro para mostrar como o 

povo havia se tornado perverso. A desintegração de Israel deu-se em três áreas principais da vida: o lar, 

o ministério e a sociedade. 

 

II. A FAMÍLIA DE MICA – Cap 17.1-13 

Era uma família que representa a corrupção moral 

e espiritual em que a nação de Israel se 

encontrava. Sem sentir qualquer culpa perante ao 

Senhor, acreditavam que, com todas essas coisas 

estranhas que faziam, estavam servindo ao 

Senhor. 

a) O filho não honrou a mãe; 

b) Mentiu para mãe; 

c) Tiveram em sua casa deuses estranhos; 

d) Tomou o nome do Senhor em vão; 

 

III. MICA, O LEVITA E OS ESPIAS DANITAS – Cap 18 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. O LEVITA E A CONCUBINA – Cap 19 

Levita: Descendente de Levi. Que foi filho de Jacó e Lia, neto de Isaac e Rebeca, bisneto de Abraão e 

Sara...   Foi ancestral de Moisés e Aarão a quem coube as funções sacerdotais, vindo daí o fato de sua 

descendência (os levitas) herdarem o ministério sacerdotal. Números 1:50 – Ler 

 

Concubina: Moça, geralmente pobre, que um homem comprava dos seus pais, ou aceitava como 

pagamento de dívidas, ou tomava como prisioneira de guerra. A concubina tinha direito a casa, comida e 

relações sexuais com o dono, que era considerado seu marido. Ela ficava em posição inferior à da esposa, 

CAPÍTULOS 19, 20 E 21 

 Os três últimos capítulos 

do livro de Juízes registram um 

acontecimento terrível, na vida 

de um levita, por causa de sua 

desobediência, e que de pessoal 

tornou se em uma guerra 

nacional, onde milhares foram 

mortos.   
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porém não era olhada com desprezo pelos outros porque nos tempos do AT a lei permitia que um homem 

tivesse mais de uma mulher (Gn 25:6). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Panorama dos últimos capítulos do livro de Juízes:  
 

• Quadro de anarquia e confusão 
• Vida religiosa deteriorada (cap.17 e 18) 
• Vida moral deteriorada (cap.19) 
• Vida social deteriorada (cap.21)  
• O principal motivo: jz 21:25 – falta de liderança.  

 
VI. Principais lições do livro de Juízes:  
 

• A indignação de Deus contra o pecado e o seu juízo sobre aqueles que o rejeitam.  
• A misericórdia e fidelidade de Deus.  
• A essência do ser humano e sua pré-disposição ao pecado e a esquecer-se de Deus.  
• O chamado de Deus não depende de característica humanas e externas, mas da 

capacitação de Deus e seu poder.  
• A importância de sermos conduzidos por líderes que sejam pessoas de Deus.  

 
VI. O último Juiz 
 
Samuel – 1 Sam 7.3-15 – 8.619  
 
 

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 
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