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Revista 03 
Caminhos do povo da Aliança – Teologia bíblia de Juízes a Reis 

 
A revista 03 apresenta a sequência histórica na formação do povo de 
Israel. Após receberem os termos da Aliança no Sinai e a peregrinação 
do deserto, por fim, sob Josué eles ocuparam a terra que Yahweh 
prometera aos patriarcas hebreus. Os livros históricos seguem a ordem 
cronológica natural: Juízes, Samuel e Reis. Rute aparece entre eles 
justamente em função da cronologia. 
Para os alunos que gostam de história, o estudo será bastante 
gratificante. Por sua vez, aqueles que não têm a mesma predileção, 
deverão ser motivados ao estudo diligente, pois é fundamental 
compreender a sequência histórica antes de se estudar os profetas ou 
mesmo apreciar adequadamente a poesia/profecia dos salmos. A 
leitura dos livros exigirá maior esforço do professor e dos alunos. Talvez o 
professor possa destacar capítulos mais importantes a fim de que os 
alunos que não tenham fluidez na leitura possam se concentrar nos 
trechos essenciais, reservando para período de maior disponibilidade de 
tempo a leitura integral dos livros. 
As Crônicas dos Reis de Judá cobrem o mesmo período e serão 
ocasionalmente apreciados os textos paralelos ou complementares. Por 
terem sido escritas após o exílio, trazem interpretações dos fatos 
ocorridos no tempo dos reis de Israel e Judá que corroboram para o 
desenvolvimento da teologia bíblica do Antigo Testamento. 
Caberá ao professor apresentar a diferença entre os substratos históricos 
extraídos na composição dos livros de Samuel e Reis e a compilação 
posterior feita pelo cronista. 

I - Objetivo Geral da revista 

Compreensão da revelação de Deus e seu plano redentor a partir de 
suas intervenções na história de Israel. 

II– Objetivo secundário 

Observação da aplicação dos princípios estabelecidos na Aliança do 
Sinai e descrição/compreensão da providência de Yahweh na 
condução da história.  

 

III – Glossário 
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Na revista alguns termos foram marcados com asterisco por serem 
pouco conhecidos ou por necessitarem de informações 
complementares que seguem: 

“Cinco pedras” tomadas por Davi no riacho quando se dirigiu para 
enfrentar Golias possivelmente indicassem que ele sabia que eram 
cinco os gigantes filisteus, conforme  2Sm 21.16-22. 

Pentápolis – literalmente significa cinco cidades. Os filisteus viviam ao sul 
de Israel na costa do Mar Mediterrâneo. As cidades-estado, cada uma 
com seu rei, eram Gate, Gaza, Ascalon, Asdode e Ecrom;  

Sheol – termo hebraico para o “mundo dos mortos”, também traduzido 
ocasionalmente por sepultura. Equivale ao termo grego hádis. 

IV – Subsídios para os planos de aula: 

Lição 01 – Naqueles dias não havia rei 

Objetivo específico da lição: fazer compreender a dinâmica histórica do 
período dos Juízes, as intervenções de Yahweh e os conflitos decorrentes da 
falta de unidade entre as tribos. 

Idéia central: a falta de compromisso com a Aliança do Sinai e de liderança 
geral reconhecida, além da desunião entre as tribos explicam a dificuldade 
de Israel em se conservar fiel a Deus no período dos juízes . 

Pontos salientes: 
1. A propensão de Israel para a idolatria e desobediência do pacto do 

Sinai foi a causadora dos males no período dos Juízes; 
2. A necessidade de líderes carismáticos capacitados por Deus para a 

condução de seu povo; 
3. A fragilidade da unidade de Israel em virtude da predisposição para o 

individualismo e ausência de um governo central. 

Aplicações possíveis:  
1. Observar como na experiência cristã podem se reproduzir ciclos 

viciosos e alternância de fidelidade x infidelidade, fé x incredulidade, 
espiritualidade x carnalidade e considerar as consequências nocivas 
desse ânimo duplo ou inconstância. 

2. Considerar a importância da capacitação que vem do Espírito do 
Senhor sobre as pessoas a quem Deus quer usar para conduzir seu 
povo; 

3. Refletir sobre as consequências negativas da falta de unidade fraternal 
e as possibilidades do mal se instalar através da injustiça ou de má 
resolução de conflitos. 

 

 

Lição 02: Lições de Débora e Gideão 
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Objetivo Específico da lição: através das histórias de Gideão e Débora, 
considerar as qualidades espirituais de um líder e também suas fragilidades. 

Idéia Central: Yahweh capacita quem quer e dá oportunidade do pequeno 
se agigantar e do fraco se fazer forte; todavia é necessário guardar o coração 
da presunção e da vaidade. 

Pontos salientes 

1 – A integridade de Débora e a ação do Espírito em sua vida conferiram-lhe 
liderança e respeitabilidade, independente do fato de ser mulher; 

2 – A insegurança de Baraque o fez perder a honra maior da vitória; 

3 – A história de Gideão mostra que Yahweh decidiu usar um homem medroso 
e um pequeno exército para deixar claro que o livramento vinha dele. 

4 – A vaidade de Gideão tornou-se num laço que destruiu sua família. 

Aplicações possíveis 

1 – Yahweh preocupa-se com o caráter reto, buscando aqueles que o temem 
e se afastam da injustiça para capacitá-los a cumprir seus desíginos; 

2 – A timidez é um grande impedimento para que o homem/mulher seja usado 
por Deus; 

3 – Quando a vaidade toma o coração, Yahweh retira sua bênção; o fato de 
ter sido um instrumento em determinada ocasião não é garantia de 
aprovação incondicional. 

Lição 03: Lições de Sansão e Samuel 

Objetivo Específico da lição: pela história de dois nazireus, considerar a 
providência e a participação do homem nos projetos e ações de Yahweh. 

Idéia Central: Yahweh conduz seu povo fazendo coisas extraordinárias através 
de pessoas comuns. A consagração e a eleição aumentam a 
responsabilidade humana.  

Pontos salientes 

1 – Nascido de forma milagrosa, Sansão é um exemplo de como Yahweh 
participa da história de forma soberana. Sua missão estava traçada: ele lutaria 
contra os filisteus; 

2- A trajetória de vida de Sansão mostra a co-responsabilidade humana. Suas 
vitórias e fracassos, suas habilidades e fraquezas mostram que a eleição deve 
ser seguida da obediência. 

3 – Samuel foi um milagre que abençoou sua família e também a nação. Um 
nazireu consagrado a Deus em dias de infidelidade da família sacerdotal 
representou esperança. 
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4 – A transição da judicatura para a monarquia foi um processo natural no 
desenvolvimento histórico de Israel, só possível por conta da confiabilidade de 
Samuel. 

Aplicações possíveis 

1 – Sansão é um exemplo de como o homem é suscetível às tentações. Forte 
na batalha foi subjugado pela sedução; 

2 – Mesmo humilhado na prisão, o escolhido de Yahweh teve oportunidade de 
se redimir levando seus inimigos à morte. Ao final, Deus reabilitou seu 
campeão; 

3 – Como os sacerdotes eleitos para inspirar santidade no povo eram 
negligentes, Yahweh os rejeitou e valeu-se de um menino que lhe fora 
consagrado. Samuel tornou-se exemplo de retidão e justiça nos seus dias e 
cumpriu fielmente a tarefa que lhe foi proposta; 

4 – Lideranças carismáticas ocasionais não foram suficientes para consolidar a 
unidade do povo e a vitória sobre seus inimigos filisteus. O povo não 
compreendeu que na fidelidade a Yahweh e no cumprimento da Aliança 
estaria sua vitória. 

 

Lição 04: Lições de Rute 

Objetivo Específico da lição: na história de Noemi e Rute observar o valor do 
cuidado mútuo baseado na lealdade, no amor e na respeitabilidade.  

Idéia Central: Deus se manifesta nas ações amorosas dos seus e pastoreia 
através de pessoas generosas como Rute, Noemi e Boaz. 

Pontos salientes: 

1 – o sofrimento aproximou duas pessoas e manifestou o verdadeiro amor leal; 

2 - o processo de recomeço a vida exigiu de Rute humildade e paciência; 

3 – a respeitabilidade de Boaz foi um valor preponderante na escolha de Rute.  

Aplicações possíveis 

1 – Yahweh não abandona os seus. Ele moverá corações para oferecer 
cuidado, esperança e propiciar a superação das dificuldades; 

2 – A viuvez e o empobrecimento de Rute não a deixaram prostrada. Trabalho, 
obediência e bom senso tornam possível reencontrar a felicidade e 
recomeçar sua vida; 

3 – melhor é buscar a dignidade e valores duradouros aos enganos da 
vaidade. 
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Lição 05: Escolha e rejeição de Saul 

Objetivo Específico da lição: compreender os critérios de Yahweh para a 
escolha e a rejeição de Saul como rei de Israel e considerar a aplicabilidade 
no contexto atual. 

Idéia Central: Deus deu a Saul oportunidade e capacitação para apascentar 
seu povo como rei, mas Saul não soube valer-se dela. 

Pontos salientes: 

1 – a escolha de Saul foi um ato soberano de Yahweh, exaltando o menor; 

2 – o campo de batalha foi o lugar onde Saul confirmou e depois perdeu seu 
reino; 

3 – a escolha de Davi antes da morte de Saul foi o maior sinal de sua rejeição; 

4 – a morte inglória de Saul serviu para manifestar a gratidão dos homens de 
Jabes de Gileade, a quem Saul socorrera no princípio de seu reinado. 

Aplicações possíveis 

1 – Deus usa os pequenos e exalta os humildes. Escolhe quem quer e quando 
quer; 

2 – a desobediência contumaz desqualifica o servo de Deus. Quanto mais alta 
sua posição, maior a exigência de lealdade a Yahweh; 

3 – abandonado pelo Espírito do Senhor, Saul entrou em decadência e 
desorientação. Sua morte é o trágico final de alguém que perdeu a bênção 
de Yahweh. 

 

Lição 06: Um homem segundo o coração de Deus 

Objetivo Específico da lição: Considerar as qualidades e ações de Davi que 
fizeram dele um homem que agradou a Deus. 

Idéia Central – aprender com o exemplo de Davi como servir e agradar a 
Deus. 

Pontos salientes 

1 – As qualidades morais de Davi se manifestaram nos seus relacionamentos 
com Deus, com Saul que se fez seu inimigo e com Jônatas, seu grande amigo; 

2 – As ações visionárias de Davi como rei estadista consolidaram a unidade de 
Israel; 

3 – Davi instituiu organizou o culto a Yahweh como fruto de sua gratidão e 
experiência pessoal; conduziu Israel a um tempo de verdadeira adoração; 

Aplicações possíveis 
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1 – Davi tinha coração de pastor, por isso Deus lhe confiou seu povo; 

2 – Davi era leal aos homens – honrou Saul como rei e não se esqueceu de 
seus amigos; 

3 – Davi preocupou-se em glorificar a Deus e unir Israel em torno do santuário 
de adoração que erigiu. O dono do poder e promotor da unidade não era o 
rei, mas Yahweh. 

 

Lição 07: As tribulações de Davi 

Objetivo Específico da lição: apreender das aflições de Davi suas causas e 
conseqüências; 

Idéia Central: escolhido para reinar sobre Israel, Davi também passou pelo 
sofrimento, ora como vítima da maldade de Saul, ora como conseqüência 
pelos seus próprios erros. 

Pontos salientes 

1 – o tempo em que Davi fugiu de Saul, liderou um bando de foragidos e teve 
sua esposa dada a outro foi um “deserto” involuntário.  

2 – por ter destruído uma família, a espada se voltou contra a casa de Davi 

3 – depois do erro pessoal (adultério) Davi não soube como administrar os erros 
grosseiros de seus filhos.  

Aplicações possíveis 

1 – Há tribulações que não podem ser evitadas; independem da ação de um 
só lado. 

2 – Deus trata o faltoso proporcionalmente. O rigor sobre Davi era justificado 
devido à sua posição como líder e rei. 

3 – O pecado de Davi enfraqueceu sua autoridade sobre seus filhos. Sua 
frouxidão e inércia trouxe consigo maior sofrimento. 

 

Lição 08: Ascensão e queda de Salomão 

Objetivo Específico da lição: conhecer a história de Salomão e aprender sobre 
oportunidade recebidas e desperdiçadas 

Idéia Central: como um homem pode chegar ao ápice da glória e perder-se 
pela desobediência. 

Pontos salientes 

1 – Salomão, no início do seu reinado precisou resolver questões pendentes de 
seu pai, Davi; 
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2 – A manifestação de Yahweh a Salomão e a glória do seu reinado. Seu 
pedido foi sabedoria para governar e isso lhe foi dado. 

3 – A decadência de Salomão devido à fraqueza do seu coração por conta 
de suas esposas idólatras. Não teve sabedoria para governar sua casa. 

Aplicações possíveis 

1 – A necessidade de esforço para apossar-se das oportunidades dadas por 
Deus. Salomão teve que agir para firmar-se como rei e consolidar seu trono. 

2 – A feliz escolha no seu pedido acrescentou glória ao seu reinado. Sua fama 
correu a terra. É importante saber pedir ou escolher bem. 

3 – Não se deve negligenciar  oportunidades dadas por Deus. Fidelidade e 
obediência são condições fundamentais para permanecer sob a bênção de 
Yahweh. 

 

 

Lição 09: A divisão do reino 

Objetivo Específico da lição: compreender a divisão de Israel e Judá e o papel 
de Jeroboão na história de Israel 

Idéia Central: As promessas e os juízos de Yahweh são mantidos. Os reis devem 
submeter-se aos propósitos Dele e servi-lo fielmente. 

Pontos salientes 

1 – A divisão das tribos foi um ato de Yahweh cumprindo a promessa feita a 
Davi e o julgamento anunciado a Salomão; 

2 – Tanto Roboão como Jeroboão foram instrumentos de Yahweh para 
cumprimento de seus propósitos; 

3 – A escolha de Jeroboão para reinar sobre 10 tribos deveu-se à sua empatia 
com os oprimidos; 

4 – O fracasso de Jeroboão foi não confiar que Yahweh lhe sustentaria o reino. 
Sua infidelidade provocou sua posterior rejeição. 

Aplicações possíveis 

1 – Yahweh conduzia a história de Israel. Os reis eram instrumentos seus, mas 
tinham liberdade de fazer certas escolhas e elas lhes determinavam o sucesso 
ou o fracasso. 

2 – Roboão é exemplo dos males da intransigência, arrogância e presunção. 

3 – A escolha de Jeroboão mostra que Yahweh busca pessoas de coração 
comprometido com sua causa. Ele ama quem se preocupa com os oprimidos 
e procura livrá-los. 
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4 - Jeroboão é outro exemplo de quem teve grande oportunidade e a 
desperdiçou como Saul e Salomão antes dele. 

 

Lição 10: Lições dos reis de Israel 

Objetivo Específico da lição: aprender sobre os principais reis de Israel e o 
cativeiro assírio. 

Idéia Central: As tribos do norte perderam-se de seu Deus guiadas por reis 
idólatras e a nação foi exilada segundo juízo decretado por Yahweh desde os 
dias de Moisés. 

Pontos salientes 

1 – o ministério dos profetas buscando trazer o coração do povo de volta a 
Yahweh; 

2 – a obstinação dos reis de Israel em valer-se da idolatria para apartar o povo 
de Jerusalém. 

3 – Os grandes reis de Israel e suas dinastias; 

4 – o cativeiro assírio como conseqüência da persistência na idolatria. 

Aplicações possíveis 

1 – a necessidade da voz profética se manter independente das estruturas 
corruptas de poder; 

2 – a influência negativa da liderança na formação e nas tragédias do povo 
de Israel. 

3 – A obediência parcial como de Jorão ou de Jeú não representam solução 
definitiva; 

4 – Yahweh cumpre sua palavra, tanto para o bem como para o mal. O 
cativeiro foi um ato de justiça divina e mais uma oportunidade de 
arrependimento. 

 

Lição 11: aprender sobre os reis de Judá e sua conduta 

Objetivo Específico da lição: destacar a obediência e a fidelidade como 
qualidades a serem buscadas pelo povo de Deus e seus líderes 

Idéia Central: Deus exige santidade e lealdade dos seu povo; suas ações são 
amorosas e refletem tanto sua justiça como sua bondade. 

Pontos salientes: 

1 – as escrituras apontam para os reis como responsáveis pela condução do 
povo. As escolhas dele determinarão as respostas de Yahweh; 
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2 – reis maus são notadamente os idólatras e infiéis à Aliança do Sinai; 

3 – alguns reis ficaram no meio do caminho; 

4 – outros reis agradaram a Yahweh e obtiveram seu favor. 

Aplicações possíveis 

1 – a importância de ter o coração integralmente fiel a Deus; 

2 – a co-responsabilidade humana no cumprimento do plano divino e suas 
intervenções na história. 

3 – a importância de tentar mudar a história em ações concretas de 
arrependimento e conversão. 

 

Lição 12: Ezequias e seu tempo 

Objetivo Específico da lição: considerar a história de Ezequias e suas reformas 
religiosas como exemplo a ser seguido. 

Idéia Central – Ezequias adiou o juízo sobre seu povo por ser fiel a Deus e 
buscá-lo com sinceridade de coração 

Pontos salientes 

1 – As reformas de Ezequias foram ações administrativas concretas em 
observância à Aliança do Sinai e a adoração a Yahweh nos moldes 
determinados por Ele; 

2 – A guerra com os assírios não foi evitada, mas Ezequias teve êxito. 

3 – Ele alcançou também um favor pessoal ao ter sua vida prolongada, mas 
esse tempo se tornou em laço. 

Aplicações possíveis 

1 – como a conversão genuína se manifesta no zelo por Yahweh e adoração 
verdadeira; 

2 – mesmo o justo passa por severas aflições, mas Deus pode livrá-lo; 

3 – devemos aprender a orar e confiar nosso futuro ao Senhor. 

Lição 13: Josias e seu tempo 

Objetivo Específico da lição: aprender a história de Josias, suas ações 
resultados positivos de sua disposição a servir a Yahweh. 

Idéia Central – Josias foi um exemplo de pessoa temente a Deus, que 
conseguiu atrais o favor divino. 

Pontos salientes 

1 – a integridade de Josias desde sua juventude; 
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2 – a busca e o ensino da santidade a Yahweh na prática dos ritos da Lei; 

3 – a redescoberta da lei como nova oportunidade de fazer a vontade de 
Deus. 

Aplicações possíveis 

1 – a importância e os benefícios de se buscar o Senhor com inteireza de 
coração; 

2 – a importância de remover da vida tudo o que desagrada a Deus e 
promover a verdadeira santidade. 

3 - o valor das escrituras para orientar o procedimento segundo a vontade de 
Deus; 

 

 

 


