
                                                                                                                                      
 

       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
  Maio2017 

                                                Guerreiros da Bíblia 
                                         Aula 3 – Juízes  
 
Vamos falar sobre os Juízes, aqueles que antecederam aos reis, e julgaram sobre Israel 
durante anos. 
  
 Para você professor (a) 
 
Hoje você levará a criança em uma viajem pela bíblia e a conhecer um pouquinho 
sobre alguns juízes da bíblia.  
Os juízes eram homens levantados por Deus como libertadores, líderes militares e 
civis, quando o povo clamava por perdão e misericórdia de Deus. 
O chamado dos juízes também demonstra como Deus capacita e dá seus servos 
condições de realizar grandes obras (Bíblia Apostólica).  
Leve a criança a buscar a capacitação de Deus, e a entender que hoje temos um justo 
juiz, que não nos julga pelos nossos erros, mas nos corrige e nos ama. 
 
 
 Boa aula!  
 
Base Bíblica 
 
Juízes 3.9-11; 4.4-16; 6 e 7; 16 ; I Sm 7.15 
 
Objetivo 

 

•  Mostrar as crianças que Deus nos chamou para fazer a diferença e sermos justos. 
 

Situação da Criança 
 

• Crianças que se sentem incapazes de terem o melhor ou serem melhores. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 

• figuras de juízes da biblia 

• figuras de juízes (de futebol, tribunal) 
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Contando a História 
  
Alguém sabe o que um juiz faz? 
Hoje vamos aprender sobre os juízes da bíblia. 
Ser juiz significa ser um libertador, julgar e ser um líder. 
O povo de Israel estava fazendo o que era mal, um monte de coisas erradas, e Deus 
chamou a atenção deles, e eles se arrependeram e pediram um libertador. 
Otniel era casado com a filha de Calebe, e foi escolhido por Deus para ser juiz em 
Israel. Ele libertou Israel de todos os povos que os maltratavam. E foi juiz durante 
quarenta anos. 

 
 
Mas Israel teve uma juíza também, chamada Debora, que profetiza e julgava 
debaixo de uma árvore, e todos os dias ela lá estava ela, mesmo que ninguém 
acreditasse que uma mulher pudesse ser juíza, ela se tornou uma, e Deus através 
dela fez o povo vencer uma difícil guerra e ela louvou ao Senhor. 
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Gideão se achava pequeno, o menor da sua casa, mas Deus o escolheu como juiz 
e o fez derrotar um grande exército com apenas 300 homens com tochas em uma 
das mãos, tocando trombetas e quebrando vasos. 

 
 
Sansão foi um juiz que era muito forte, mas ele desobedeceu a Deus e perdeu sua 
força, e acabou sendo preso, mas ele pediu perdão a Deus, e Deus o perdoou e deu 
forças novamente e ele venceu seus inimigos. 
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O último juiz de Israel foi escolhido ainda criança, e ele era juiz, sacerdote e profeta, 
sempre honrou e obedeceu a voz de Deus, seu nome era Samuel. 
Ele julgou sobre Israel muito tempo, e ainda ungiu dois reis, 

 
O Senhor escolheu cada um deles, mesmo que eles fossem pequenos, mulheres, 
ou errassem, eles eram aqueles que Deus usava para libertar e ajudar o povo. 
Temos um justo juiz, que não olha o nosso tamanho, e se erramos ele perdoa e nos 
ensina a fazer o certo. Este justo juiz Jesus cuida de cada um de nós. Assim como 
ele escolheu e preparou cada juiz da bíblia, hoje ele te escolheu e te prepara para 
a vitória. 
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Oração  
Deus muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e nos ensina, que possamos assim 
como os juízes da bíblia, sempre buscar direção e ajuda em ti. Em nome de Jesus, 
amém. 
 
Versículo  

Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, e você é meu. Isaias 43.1 

Verificação do Ensino 
1) Quem foi Otniel? 
2) Qual o nome da primeira juíza? 
3) Qual o único juiz que era sacerdote e profeta e ungiu reis? 

Oferta         
 
Juízes 5.1-10 -  A oferta de Debora 
Debora se entregou para ser servir a Deus, e ela se levantou como uma grande guerreira. 
Ela recebeu uma palavra, e atendeu a voz de Deus. 
Hoje vamos atender a voz de Deus, e como guerreiros vamos entregar a nossa melhor 
oferta. 
 
Atividade 
 Vamos pintar? 
Gideão 
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Sansão 
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Debora 

 
 
                    
Lembrancinha 
 
Faça lápis com enfeites de crianças e de junto com as tags. 
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