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IntROdUçãO: 
SéRIE EStUdAndO A PAlAvRA

Cada grupo de estudo bíblico é diferente. O seu talvez se reúna nas 
dependências de uma igreja, em uma casa ou café, dentro de um trem, 
acompanhado de um café demorado no meio da manhã ou espremido em 
30 minutos, no intervalo para o almoço. Seu grupo pode incluir cristãos 
recém-convertidos, cristãos maduros, não cristãos, mães e crianças pequenas, 
estudantes, homens de negócios ou adolescentes. Por isso desenvolvemos  
os guias da Série Estudando a Palavra para que sejam flexíveis  no uso em 
muitas situações diferentes.

Em cada encontro, nosso objetivo é desvendar o significado de uma 
passagem e ver como ela se enquadra na “visão geral” da Bíblia. Mas, é 
claro, não se pode ir só até aí. Também precisamos aplicar o que  
descobrimos à nossa vida, da maneira mais adequada possível. Vamos   
dar uma  olhada no que isso envolve:

v debata. A maioria dos grupos precisa “quebrar o gelo” no começo 
de cada encontro, e aqui está a pergunta certa para fazer isso. Ela foi 
planejada para levar as pessoas a conversar sobre um tema que será 
tratado ao longo do estudo bíblico.

S Investigue. O texto bíblico para cada encontro é fracionado em  
porções mais facilmente administráveis, com perguntas que objetivam 
ajudá-lo a entender do que trata a passagem. O Guia do líder contém 
orientações sobre as perguntas e, às vezes, perguntas e informações 
adicionais assim identificadas: s.

D Aprofunde-se (opcional). Essas perguntas o auxiliarão a relacionar o 
que aprendeu com outras partes da Bíblia, e assim lhe permitirá juntar 
tudo como um quebra-cabeça. Podem, ainda, levá-lo a estudar uma parte 
da passagem que não é tratada em detalhes na análise principal.
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P Aplique. À medida que avançar no estudo bíblico, você deparará com 
perguntas elaboradas para fazer o grupo debater sobre o que o ensino 
da Bíblia significa na prática para vocês e para sua igreja. 

A  vida pessoal indica uma oportunidade para você pensar, traçar 
planos e orar sobre as mudanças que precisa implementar em sua  
vida como consequência do que aprendeu.

R Ore. Queremos incentivar a oração cujas raízes se encontram na  
Palavra de Deus — em conformidade com os interesses, propósitos 
e promessas de Deus. Assim, cada encontro termina com uma 
oportunidade de revisar as verdades e os desafios enfatizados pelo 
estudo bíblico e os converte em orações de petição e ações de graças.

O Guia do líder e a introdução oferecem informação histórica 
contextualizada, explicações dos textos bíblicos escolhidos para cada 
encontro, ideias para atividades extras opcionais e orientação sobre   
a melhor maneira de ajudar as pessoas a descobrir as verdades da  
Palavra de Deus.



POR QUE EStUdAR JUÍZES?

O livro de Juízes pode ser descrito como “pessoas desprezíveis fazendo coisas 
deploráveis”. É a história de (poucos) altos e (muitos) baixos; de mortes, 
assassinatos e massacres; de imoralidade, ilegalidade e infidelidade.

Juízes conta a história dos “heróis” bíblicos mais famosos — Sansão, 
Gideão, Débora — e também de alguns menos conhecidos — Otoniel, 
Baraque, Jael. O livro relata como os “juízes” de Israel salvaram o povo 
repetidas vezes da opressão cruel imposta pelas nações vizinhas.

Mas, no decorrer da história, os “heróis” se tornam cada vez mais 
imperfeitos e fracassados. Fazem coisas absurdas, e seus empreendimentos 
são cada vez menos produtivos. Na verdade, de heróis eles não têm nada.     
O livro de Juízes é uma história deprimente — e é absolutamente verdadeira.

Durante o estudo de Juízes, seremos levados a perguntar repetidamente: 
Por que esse livro está na Bíblia, afinal?

A resposta é crucial. Porque ele é o evangelho! Juízes (assim como o 
restante da Bíblia) não é um livro de virtudes; não é uma coleção de histórias 
inspiradoras a serem copiadas; não é um código moral. Juízes tem tudo a ver 
com o Deus de misericórdia e paciência, que trabalha continuamente em seu 
povo, por meio de seu povo e em favor de seu povo, apesar da constante 
rebeldia desse povo contra seus propósitos, tanto ontem quanto hoje.

No fim das contas, encontraremos apenas um herói em Juízes: Deus.
Veremos como ele resgatou Israel da confusão em que a nação se 

meteu ao adorar os deuses dos povos que moravam ao redor e no meio 
dela. Aprenderemos com os erros do povo de Deus em uma época que lhe 
oferecia muitos deuses “alternativos” a quem amar e servir e nos quais 
confiar — uma época não muito diferente da nossa. Ficaremos empolgados 
ao observar, nos homens e nas mulheres que Deus usou para resgatar e 
governar seu povo, sombras ofuscadas daquele que Deus enfim enviaria 
para nos liderar.
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Juízes não é uma leitura fácil. Mas, para nós, povo de Deus, vivendo na 
época em que vivemos, ele é essencial.

Para terminar: temos aqui seis estudos que abrangem os 21 capítulos de 
Juízes. É bastante material a ser estudado! O aprendizado será muito mais 
proveitoso se cada participante ler o estudo antes da reunião do grupo.



Queda

Abraão

Êxodo do Egito

Rei Davi

Israel exilado

Judá retorna

Pentecostes

O Apocalipse 
é escrito

Criação

Noé

José

Israel chega à 
Terra Prometida

Reino dividido 
(Judá/Israel)

Judá no exílio

Jesus 
Cristo

Jerusalém é 
destruída

Agora

A volta de Jesus
Nova criação

lInHA dO tEMPO 
dA BÍBlIA

Onde Juízes se enquadra na narrativa 
da Palavra de Deus como um todo?

Juízes  c. 1375 — 1055 a.C.
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Juízes 1.1—3.6

UM InÍCIO vACIlAntE1
v Debata
1. Por que as coisas dão errado nas igrejas?

S Investigue
Como veremos, o início de Juízes nos leva de volta a Josué...

f  leia Josué 1.1-9; 23.3-13

2.  O que Deus manda Israel fazer, tanto na época de 
 Josué como depois de sua morte?

•	O	que	os	israelitas	não devem fazer?

f  leia Juízes 1.1-36

3.  Até que ponto Israel obedece às ordens de Deus em:
•	...	v.	1,2?

•	...	v.	3	(note	o	que	Deus	disse	no	versículo	2)?

glossário
Moisés (1.1). Líder dos 
israelitas na época em 
que Deus os resgatou 
do Egito e levou-os às 
imediações da Terra 
Prometida.
livro desta lei (1.8). 
As leis que Deus deu ao 
seu povo por meio de 
Moisés. 
mencioneis (23.7).   
O original também traz 
o sentido de invocar.
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