
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 8 – Os Livros de Juízes e Rute 
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras. 

1. O Livro de Juízes 

O livro de Juízes é nomeado pelo seu conteúdo – pessoas elevadas a Juízes para salvarem Israel num tempo de 

declínio e desunião após a morte de Josué. 

2. A Sua Natureza 

A ênfase é no significado espíritual dos eventos e não na continuidade cronológica.  O autor do livro não é 

nomeado, mas a tradição Judaica atribui o livro a Samuel.  A coisa mais importante para nós – faz parte do 

cânone das Escrituras e foi inspirado por Deus. 

3. A Sua Mensagem Central 

Falha por ceder.  Como isto aconteceu? Juízes 17:6 __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2 Coríntios 6:17-18 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Em respondendo à pergunta “Como é que este declínio aconteceu?” – formaremos o guia para o nosso estudo. 

4. A Sua Estrutura 

 

FALHAS POR CEDER 
Prólogo – capítulos 1 e 2 

NARRATIVA PRINCIPAL – CAPÍTULOS 3 - 16 

O PECADO OU APÓSTASIA 
Juízes 3:5-8 

Juízes 3:12-14 
Juízes 4:1-3 

Juízes 6:1-10 
Juízes 10:6-18 

Juízes 13:1 

SERVIDÃO 
ao Rei da Mesopotamia – 8 anos 

ao Rei de Moab – 18 anos 
ao Rei de Canaã – 20 anos 

aos Midianitas – 7 anos 
aos Filisteus – 18 anos 
aos Filisteus – 40 anos 

O LIBERTADOR 
Otniel – 3:9-11 

Eúd – 3: 15-30 e Shamgar v.31 
Débora e Barac – 4:4 a 5:31 

Gedeão – 6:11 a 8:35 
Jefte – 11:1 a 12:7 

Sansão – 13:2 a 16:31 
Epílogo Ilustrativo – capítulos 17-21 

 

5. Ênfase na Narrativa Principal – capítulos 3 – 16  

OS SEIS EPISÓDIOS 

 1º 
3:7-11 

2º 
3:12-30 

3º 
4:1-5:31 

4º 
6:1-8:35 

5º 
10:6-12:7 

6º 
13:1-16:31 

PECADO 3:7 “E os filhos de 
Israel fizeram o 
que parecia mal 

aos olhos do 
Senhor...” 

3:12 4:1 
 

6:1 10:6 13:1 

SOFRIMENTO 3:8 “Então a ira do 
Senhor se acendeu 

contra Israel...” 
 

3:12-14 4:2 6:1 10:7 13:1 

SUPLICAS 3:9 “E os filhos de 
Israel clamaram ao 

Senhor...” 

3:15 4:3 6:6-7 10:10 e 15 Não há recorde 
de uma súplica... 
Veja 10:15 “neste 

dia” 

SALVAÇÃO 3:9 “...e o Senhor 
levantou... um 
libertador...” 

OTNIEL 

3:15 
 
 

EÚD 

4:4-6 
 

DÉBORA E 
BARAC 

6:12-14 
 
 

GIDEÃO 

11:29 e 33 
 
 

JEFTE 

13:3 e 5  
e 15:20 

 
SANSÃO 

 



6. O Epílogo – capítulos 17 – 21 

Esta secção ilustra o estado de confusão e Imoralidade que Israel tinha atingido.  Juízes 17:6 dá a razão: 

“_________________________________________________________________________________________”  

Confusão na vida religiosa da nação – Juízes 17 e 18 

Confusão na vida moral da nação – Juízes 19 

Confusão na vida política da nação – Juízes 21 

7. Ao longo do livro de Juízes vemos... 

 a pecaminosidade do homem –  

 a falha constante do homem – 

 mas – também vemos a misericórdia constante de Deus.  Ele deleita-se em usar “coisas fracas”: 

 a força do Gideão e os 300 homens (7:6-8). 

 o osso da mandíbula usado por Sansão (15:15). 

 Débora, uma mulher (4:4 e 5:1-2). 

Veja 1 Coríntios 1:26-29 _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 

 De onde vem o nome “Juízes”? _______________________________________________________________ 

 Qual é a mensagem central deste livro? ________________________________________________________ 

 Qual a personagem que se destaca na sua memória e porquê? _____________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Quantas apóstasias (ou pecados) foram mencionados no nosso estudo? ______________________________ 

  

 

 

O LIVRO DE RUTE 

 
1. O Livro 

De acordo com o versículo 1, este livro claramente pertence ao período histórico de Juízes e é nomeado pela sua 

heroína, Rute. 
2. Factos Interessantes 

É um de somente dois livros na Bíblia cujos nomes são de mulheres – Rute e Ester.  O livro de Rute é uma 

história de amor.  É único no sentido que Rute foi a bisavó de David, pondo-a na linhagem de Cristo.  Rute é uma 

das quatro mulheres mencionadas na linhagem Messiânica.  As outras três – Tamar, Raáb, e Batseba chamam a 

nossa atenção pela sua conduta indigna; mas a Rute é virtuosa. 
3. A Sua Mensagem Central 

 O Parente-Remidor– Cristo é o nosso parente-remidor. 

4. A Sua Estrutura 

 DECISÃO – A escolha de amor – capítulo 1 

 SERVIDÃO – A resposta de amor – capítulo 2 

 DESCANSO – A segurança de amor – capítulo 3 

 GALARDÃO – O galardão de amor – capítulo 4 

5. Verdades Que Deve Saber 
(1) Rute era uma Moabita (descendente de Ló – 1:4). 
(2) Rute amava a sua sogra, Noemi – 1:16. 



(3) Boaz é uma figura de Cristo – o nosso parente-remidor.  A palavra “parente” em Hebraico é “goel.”  A lei de 

“goel”, ou “parente mais próximo”, é encontrada em Levítico 25, Números 35, Deuteronómio 19, 3 

Deuteronómio 25.  Havia três requisitos de um “parente remidor”. 
(a) Tinha de estar disposto a redimir – Levítico 25:25; Gálatas 4:4-5. 

_____________________________________________________________________________________ 

(b) Tinha de ser parente – ter o direito para redimir – Levítico 25:48-49; Rute 3:12-13; Hebreus 2:11. 

(c) Tinha de ter poder – os meios para redimir – Rute 4:4-6; João 10:11-18. 

Cristo tem o direito de ser o nosso parente-remidor.  Como o filho de Deus, Ele tem o poder.  E ele está 

disposto a “pagar o preço” e tem pago o preço.   

(4) No último versículo do livro descobrimos que “Obed (o filho de Rute) gerou a Jessé, e Jessé gerou a David” –

Jesus Cristo é da linhagem de David. 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 

 Qual é o tema do livro de Rute? ____________________________ 

 O livro de Rute pertence a qual período de história? _____________________ 

 O que Rute nos ensina sobre a redenção? ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 O que significa “redenção”? _________________________________________________________________ 

 

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia o livro de 1 Samuel (5 capítulos por dia). 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marca divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia pronto para estudar 1 Samuel. 


