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Um Lar Para o Povo de Deus

O povo de Deus fora libertado da servidão ao Egipto mediante
a intervenção da poderosa mão de Deus. Tinham recebido as
instruções divinas para organizarem as suas vidas e a adoração de
acordo com os Seus desígnios. Depois do atraso causada pela dúvida,
eles reuniram-se nas planícies de Moabe e ouviram as palavras de
Moisés, que morreu logo depois. Quem os lideraria agora até à terra
prometida, a fim de que se apossassem dela?
À medida que estudar esta lição e ler os eventos historiados na
Bíblia, familiarizar-se-á com o homem que Deus escolheu para guiar
o Seu povo daí por diante. Acompanhará o povo, ao entrar na terra
prometida e obter muitas vitórias. Também o verá passar por tempos
negros e difíceis. E igualmente descobrirá como Deus continuou
a guiá-los, a fim de cumprir o Seu propósito para com eles, como
uma nação. O Senhor desejava que a vida doméstica, a adoração e a
prosperidade material deles fossem um testemunho acerca d’Ele, o
único e verdadeiro Deus, para todos os povos do mundo. Deus tinha
um alvo em direcção ao qual os estava a conduzir.
O estudo desta lição ajudá-lo-á a compreender as várias
experiências pelas quais passou o povo de Deus, durante os primeiros
anos depois que se apossaram daquela terra e viveram nela. Quando
começar a compreender essas experiências, poderá aprender muitas
lições para a sua própria vida.

Esboço
O Líder e a Terra
Josué – A Sua Preparação e Ministério
Canaã – A Sua Descrição, Conquista e partilha
Características da Terra de Canaã
Os Habitantes da Terra
Área de Conquista
A Divisão da Terra
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As Lições Aprendidas nas Trevas
Juízes – Ciclos de Desespero
Rute – Promessa de Vida
A Luz Dada Sobre o Futuro
Eli – Um Homem Julgado por Deus
Samuel – Homem que Nasceu para o Futuro

Objetivos
Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de:
1. Mostrar num mapa da Palestina as suas principais divisões
naturais, as três regiões conquistadas e os lugares onde as
doze tribos se estabeleceram;
2. Explicar por qual motivo Deus julgou os cananeus e os
israelitas no período dos juízes e a família de Eli;
3. Descrever o carácter espiritual de Josué e Samuel, e o
significado dos eventos historiados no livro de Rute;

Atividades de Aprendizagem
1. Leia os textos dos livros de Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel,
conforme lhe for sugerido na lição.
2. Estude o desenvolvimento da lição, como é normal, dando
especial atenção aos mapas e diagramas da Palestina.
Responda às perguntas do estudo, complete o auto-teste e
verifique se acertou todas as suas respostas.

Palavras-Chave
ciclo
herança
planalto
deboche
invasores
secção-transversal
era
liga
sucessor			
habitante
paralelo
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O diagrama abaixo dá um esquema das principais eras da história
de Israel. Esse diagrama tem a forma de uma escada para mostrar
que houve uma progressão ascendente até ao reinado de David e
Salomão, quando Israel gozou de muita prosperidade e sucesso;
e então começou a decadência, desde a divisão do reinado até ao
cativeiro babilónico.
Já estudámos o êxodo. Esta lição trata sobre a conquista e os
tempos dos juízes. Na continuação do curso, você estudará os
eventos que tiveram lugar durante as eras restantes do reino dos dois
reinos, de Judá isolado e do cativeiro.
Exercícios
1 Estude cuidadosamente este diagrama e memorize-o. Então, sem
olhar para o mesmo, desenhe-o numa folha aparte, com os seus
sete degraus e o nome de cada era por eles representada.

O Líder
Objetivo 1

e a

Terra

Combine as descrições dos eventos da vida de Josué
às afirmações, mostrando a sua importância na
preparação dele para ser um líder.

Ler Josué 1. Deus tinha preparado um homem para guiar o Seu
povo e introduzi-lo na terra prometida – Josué, filho de Num, homem
que antes já tinha sido escolhido para ser um dos espiões enviados
à terra de Canaã. Calebe, um outro dos espiões, e Josué foram os
únicos que apresentaram um relatório encorajador (Números 11:1
– 14:10). Foi a Josué que Deus disse estas palavras: “Moisés, meu
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servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo
este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel” (Josué 1:2).
Exercícios
2 Leia na sua Bíblia cada texto bíblico sobre Josué mencionado nas
referências abaixo (coluna de baixo). Então combine a afirmação
que melhor expressa a sua importância na preparação de Josué
para ser o sucessor de Moisés (coluna de cima).
___a) Foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés
___b) Passava o tempo diante da tenda da presença do Senhor
___c) Declarou a sua fé e confiança em Deus, diante de Israel
___d) Tinha experiência em ajudar Moisés
___e) O seu nome foi mudado de Oséias (“salvação”) para Josué
		 (“o Senhor é a salvação”)
___f) Foi declarado por Moisés como seu sucessor, diante de
		 todo o povo
___g) Tinha experiência em comandar as tropas e derrotar o
		inimigo
1. Êxodo 17:10-16 3. Números 13:16
2. Êxodo 33:11
4. Números 14:5-10

5. Números 27:18
6. Números 27:22-23

Embora possamos acompanhar a preparação de Josué nos livros
de Êxodo e Números, é no próprio livro de Josué que lemos sobre os
seus anos como líder da nação de Israel. Podemos dividir o livro de
Josué em duas partes principais:
1. Capítulos 1 – 12 descrevem a conquista de Canaã;
2. Capítulos 13 – 24 dizem como a terra foi dividida entre as
tribos.
Esse livro contém provas de ser uma genuína narrativa histórica.
Ali são mencionadas cerca de trezentas cidades e aldeias. Os
eventos ali descritos tiveram lugar durante um período de cerca de
vinte e cinco anos. O último discurso de Josué a Israel, registado
nos capítulos 23 e 24, mostra o carácter piedoso deste homem, que
confiava inteiramente no Senhor, e d’Ele dependia.
124

Um Lar para o Povo de Deus

Canaã – A Sua Descrição, Conquista

e

Partilha

Objetivo 2 Reconheça factos sobre as características físicas da
Palestina.
Características da Terra de Canaã
Deus escolheu a terra de Canaã para habitação do seu povo. Tomar
conhecimento de alguns factos sobre ela ajudá-lo-á a compreender
melhor as Escrituras. Assim, os acontecimentos que tiverem lugar
ali tornar-se-ão mais vividos para si.
A terra de Canaã derivava o seu nome do quarto filho de Cão,
ancestral dos seus primeiros habitantes (Génesis 9:18). Porém, a fim
de evitar confusão, passou a ser chamada de Palestina. Nos dias do
Antigo Testamento, a área da Palestina tinha uma largura média de
105 km, com 160 km na sua parte mais larga. De norte a sul, no
sentido do comprimento, media 290 km. Portanto, não era maior que
um estado ou província de muitos estados de países modernos.
Sendo a terra escolhida por Deus para o Seu povo, tinha quatro
características especiais que devem ser observadas.
1. Era isolada. Uma vista de olhos no mapa mostrará que ao sul e
a leste havia desertos, ao norte havia montanhas, e a oeste havia
o mar Mediterrâneo. Esse isolamento visava ajudar o povo de
Deus a desenvolver-se de acordo com os Seus planos. As nações
que havia em redor de Israel eram idólatras. Mas a Israel fora
dada a revelação do verdadeiro Deus.
2. Era central. Embora fosse uma região isolada, a Palestina estava
localizada no centro de todas as grandes potências do mundo
antigo. A região era usada como elo de ligação para as viagens
entre elas. Nações como o Egipto, a Babilónia, a Assíria, a Pérsia,
a Grécia e Roma todas se desenvolveram em redor da Palestina.
A localização de Israel era importante porque Deus a levantara
para servir de testemunha para o mundo.
3. Era limitada. As pequenas dimensões de Israel tornavam-se
impróprias para quem tivesse ambições politicas. Deus não
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chamou Abraão meramente para ser o fundador de uma outra
nação, mas para que fosse o homem por meio de quem todas as
famílias da terra seriam abençoadas.
4. Era frutífera. Os próprios espiões incrédulos admiraram a
abundância de frutos, cereais e legumes da Palestina. A região
era capaz de produzir tudo quanto o povo de Deus precisasse
enquanto andasse na obediência ao Senhor.
Exercícios
3 A característica que fazia a terra da Palestina especialmente
apropriada para um povo que tinha uma mensagem a ser
anunciada ao mundo era
a) o seu isolamento.
b) a sua centralidade.
c) as suas dimensões limitadas.
d) a sua produtividade.
A Palestina pode ser dividida, inicialmente, num padrão de
quatro faixas paralelas:
1. A planície marítima ou costeira,
ao longo das praias do mar
Mediterrâneo.
2. Uma cadeia montanhosa central,
ao longo da margem ocidental do
vale do rio Jordão.
3. O vale do rio Jordão.
4. O planalto e as montanhas da
parte oriental da Palestina, que se
espraiam no lado leste do vale do
Jordão desde o monte Hermon, ao
norte, até ao monte Hor ao sul.
126

Um Lar para o Povo de Deus

O diagrama de uma secção-transversal da Palestina assemelha-se
a isto.

Exercícios
4 Examine o mapa e o diagrama e faça um círculo em redor da
letra antes de cada afirmação VERDADEIRA. Reescreva cada
afirmação FALSA, modificando-a para torná-la VERDADEIRA.
a) Jerusalém fica ao norte de Hebrom.
b) Os montes Gileade e Gilboa estão localizados na cadeia
montanhosa central.
c) O mar Morto está acima da superfície do mar Mediterrâneo.
d) O vale do rio Jordão estende-se para o sul, desde o mar da
Galileia até o mar Morto.
e) As quatro principais regiões geográficas da Palestina têm a
forma de faixas paralelas de leste a oeste.
f) A planície costeira é mais baixa que o planalto oriental da
Palestina.
Os Habitantes da Terra
Objetivo 3 Identifique as razões principais pelas quais foi
ordenado a Israel que conquistasse a terra de Canaã.
Havia sete tribos ou nações que ocupavam Canaã, ao tempo em
que Israel estava preparado para conquistá-la. Os heteus eram os
mais proeminentes, originários do anterior grande império desse
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nome. Nos dias de Abraão, viviam perto de Hebrom, e mais tarde
misturaram-se com os amorreus, nas montanhas da futura região de
Efraim. Os cananeus viviam na costa marítima, os heveus viviam
perto de Siquém, os fereseus viviam na região central e sul da
Palestina, os girgaseus ocupavam as áreas perto do mar da Galileia,
os amorreus habitavam no planalto oriental, e os jebuseus viviam na
região central, em redor da sua capital, que posteriormente se tornou
a cidade de Jerusalém. Todavia, o termo cananeus com frequência é
usado para aludir a todas essas tribos ou nações.
Lemos em Deuteronómio 20:16-18 que Deus disse aos israelitas
que destruíssem todos os habitantes da terra que Ele lhes tinha dado.
Essa ordem divina cria uma séria dúvida na mente de muitas pessoas:
como é que um Deus justo poderia ter ordenado a Israel para fazer
tal coisa? Muita simpatia mal orientada tem sido desperdiçada,
lamentando a destruição dos cananeus. Muito mais atenção tem sido
dada ao juízo divino contra eles do que ao carácter pervertido desses
povos. Quando estudamos a Bíblia, porém, descobrimos que havia
razões sólidas para Deus dar tal ordem.
1. Deus sabia que se essas nações ímpias não fossem destruídas,
ensinariam Israel a pecar contra Ele (Deuteronómio 18:9-13 e
20:18).
2. A terra de Canaã fora prometida a Abraão e aos seus descendentes.
Visto que a terra pertence ao Senhor, Ele dá a quem quiser.
Quando Jacob estava prestes a morrer no Egipto, pediu aos seus
filhos que o sepultassem na terra de Canaã, como prova de que
um dia a promessa divina se cumpriria (Génesis 49:29-33).
3. Qualquer direito que os cananeus tivessem tido sobre àquela
terra, devido à longa ocupação da mesma, perdera-se em face
da sua iniquidade. Devemos lembrar que aqueles povos também
descendiam de uma linhagem piedosa, a dos filhos de Noé. Eram
uma civilização que seguira o padrão descrito em Romanos 1.
4. A depravação moral dos cananeus, naquele tempo, exigia a sua
imediata punição. Um antigo historiador declarou: “Nenhuma
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outra nação rivalizou os cananeus na sua mistura de devassidão
e carácter sanguinário...” A conduta deles era tão imunda que mil
e quinhentos anos depois, as suas práticas foram condenadas na
iníqua Roma. Sodoma, onde nem ao menos dez homens justos
puderam ser encontrados, serve de exemplo das cidades daquela
civilização. As práticas dos cananeus são descritas em Levítico
18:21-23 e Deuteronómio 12:30-32.
5. A expulsão dos cananeus sempre aparece na Bíblia como punição
pelos seus pecados (Levítico 18:24-25). Os israelitas foram
advertidos que se pecassem e quebrassem a sua aliança com o
Senhor, sofreriam idêntica punição (Josué 23:11-13).
6. Na Sua misericórdia, Deus tinha esperado por muito tempo que
aquelas nações se arrependessem. Eles tinham contado com o
testemunho de homens piedosos como Melquisedeque (Génesis
14), ou com os patriarcas que viveram entre eles. Tinham sido
advertidos pela destruição de Sodoma e Gomorra (Génesis 19:2325). Tinham ouvido falar sobre os prodígios por meio dos quais
os israelitas tinham sido libertados do Egipto. Tinham mesmo
contemplado a presença de Israel, durante quase quarenta anos,
no deserto próximo.
Exercícios
5 Os amorreus, uma das tribos cananeias, são mencionados na
mensagem de Deus a Abraão,
sobre o futuro de seus
descendentes. Leia Génesis 15:13-21 e responda às perguntas
seguintes.
a) Por quanto tempo os descendentes de Abraão seriam escravos
numa terra estrangeira?
b) Por que somente após esse tempo os descendentes de Abraão
regressariam à terra que lhes fora prometida?
c) O que é que isso nos mostra sobre a atitude de Deus para com
os povos que ocupavam a Palestina?
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6 Faça um círculo em torno da letra da afirmação que dá a
razão principal pela qual Deus ordenou que os israelitas
conquistassem Canaã e destruíssem os seus habitantes.
a) Os cananeus não contavam com um testemunho piedoso entre
eles, e eram muito ímpios e imorais.
b) Deus tinha dado tempo para os cananeus se arrependerem,
mas eles tinham continuado nos seus pecados.
c) Os israelitas eram mais numerosos do que os cananeus, e
mereciam um bom lugar para viver.
d) Depois que saíram do Egipto, os israelitas não tinham terras,
pelo que era um direito que eles conquistassem a terra de
Canaã.
Área de Conquista
Objetivo 4 Identifique as razões principais pelas quais foi
ordenado a Israel que conquistasse a terra de Canaã.
Ler Josué 2 – 12. O povo de Israel preparou-se para entrar na
terra prometida, seguindo Josué, o líder que Deus escolhera para eles.
Nessa época, Josué tinha oitenta anos de idade. Havia um imenso
desafio à frente. As antigas civilizações estavam em decadência.
Poderia ser iniciada uma nova civilização, baseada no santo propósito
de servir a Deus? Lemos em Josué 1:1-9 o que Deus disse a Josué,
naquelas tempos importantes.
Exercícios
7 Leia o texto de Josué 1:1-9. Responda às seguintes perguntas.
a) Quais promessas é que Deus fez a Josué?
b) Qual foi o conselho de Deus a Josué?
c) Segundo o oitavo versículo, quais eram as três coisas que
Josué precisava de fazer a fim de obter sucesso?
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8 Leia o texto de Josué 3:7-17 e responda a esta pergunta: Qual
sinal foi dado pelo Senhor para mostrar a Israel que Ele estava
com Josué, tal como estivera com Moisés?
A guerra na conquista da Palestina prolongou-se por cerca de
sete anos. Houve muitas dificuldades. As cidades eram grandes e
cercadas de muralhas. Havia ligas de reis e exércitos dotados de
carros de ferro. Contudo, a decadência moral das tribos cananéias
tinha produzido nelas uma debilidade como se fosse uma doença
interior.
A campanha militar de Josué foi bem planeada. Houve um
avanço directo para o coração da terra, dividindo as tribos cananéias
em duas partes. Os israelitas avançavam rapidamente, e Deus estava
com eles. Lembremo-nos que não temos nisso apenas a história de
um povo corajoso. Antes, temos a narrativa dos poderosos milagres
de um Deus que cumpria a Sua aliança!
A primeira área da conquista inclui as cidades de Jericó, Ai,
Betel, Silo, Siquém e Dotã. Incluía todas as terras a oeste dessas
cidades, até cerca de oito quilómetros do mar Mediterrâneo, e todas
as terras ao lado oriental do rio Jordão.
A segunda área da conquista ficava ao sul da primeira. Inclui as
cidades de Gibeom, Jerusalém, Jarmute, Laquis, Eglom, Hebrom e
Berseba. Estendia-se para oeste até cerca de oito quilómetros das
costas do mar Mediterrâneo, e para leste até cerca de oito quilómetros
da extremidade sul do mar Morto.
A terceira área da conquista ficava ao norte. Inclui as cidades de
Bete-Seã, Hazor e Dã. Estendia-se para o leste e para oeste desde
oito quilómetros a leste do rio Jordão até cerca de oito quilómetros
das margens do mar Mediterrâneo. Estendia-se para o norte e para o
sul por cerca de dezasseis quilómetros ao sul de Bete-Seã até cerca
de dezasseis quilómetros ao norte de Dã.
Exercícios
9 No mapa, use um lápis para sombrear de leve cada uma dessas
áreas da conquista.
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A guerra da conquista teve profundos efeitos. Recebemos muitos
benefícios por causa disso. Foi da minúscula nação de Israel que
vieram a Bíblia e o Senhor Jesus. Assim, em certo sentido, os
israelitas combateram por nós. Eles transmitiram-nos valores que
consideramos preciosos: o valor do indivíduo, a importância do lar
e a adoração ao Deus único, que é o Criador de todas as coisas.
Podemos quase dizer que a guerra em que se empenharam tem
exercido mais efeito sobre as nossas vidas do que qualquer outra
guerra que tenha existido.
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A Divisão da Terra
Objetivo 4 Identifique factos sobre a área dada a casa tribo.
Ler Josué 13 – 24. Terminada a conquista de Canaã, a cada tribo
foi dada uma parte de terra. Isso simboliza tanto uma herança física
quanto uma herança espiritual. Aos levitas não foram doadas terras,
mas eles receberam quarenta e oito cidades, com os seus subúrbios,
dispersos por todo o Israel. Foi conservado o total de doze tribos
(apesar da eliminação da tribo de Levi) pois a tribo de José foi
dividida em duas partes de Efraim e Manassés. Foi muito apropriado
o desafio lançado por Deus a Josué: “Ainda muitíssima terra ficou
para possuir” (Josué 13:1). Somente quinhentos anos mais tarde, já
nos dias de Salomão, foram ocupadas todas as fronteiras descritas
no décimo terceiro capítulo de Josué. Estude o mapa a seguir e dê a
resposta à décima pergunta.
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Exercícios
10 Faça um círculo em torno da letra antes de cada afirmação
VERDADEIRA.
a) A tribo de Manassés recebeu uma área quase tão grande como
as áreas combinadas de Judá e Simeão.
b) A tribo de Dã recebeu duas áreas, ambas no vale do rio Jordão.
c) A tribo de Aser recebeu terras na fronteira com as terras de
Naftali.
d) A tribo de Rúben ficou no extremo sul, no lado ocidental do
rio Jordão e do mar Morto.

As Lições Aprendidas Nas Trevas
O povo de Deus passou por um difícil período de transição após
a morte de Josué, até que Samuel se tornou o líder. Esse período
de transição envolveu mudança, ajustamento e reajustamentos.
Prolongou-se por cerca de trezentos a quatrocentos anos.

Juízes – Ciclos de Desespero
Objetivo 5 Em face da descrição do ciclo de julgamento e
libertação, identifique exemplos deste no livro de
Juízes.
Ler Juízes 1 – 16; 21. O período de transição sobre o qual lemos
no livro de Juízes foi um tempo de grandes trevas espirituais em
Israel. Porém, embora o livro de Juízes nos fale muito sobre esse
negro período da história de Israel, ainda assim ele faz parte do
cânon da Bíblia. Os acontecimentos aí narrados são referidos em
muitos outros lugares das Escrituras. O nome Juízes vem dos heróis
de Israel, cujos feitos são o tema central do livro.
Em geral, Israel começa a depender humildemente de Deus
(Juízes 1:1 – 2:5) e então cai nas profundezas do pecado. Os horrores
descritos nos últimos quatro capítulos mostram que a condição de
Israel atingira o pior estado imaginável.
Talvez se pergunte: Como é que o povo de Deus se pôde afundar
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tanto? Depois que a terra de Canaã foi ocupada, as tribos pareceram
ficar divididas. Não havia qualquer governo central, e nem um líder
único, conforme sucedia nos dias de Moisés e Josué. Parece que
os anciãos e os sacerdotes não conseguiam manter as tribos unidas
em torno de um ideal. E também havia o problema de repelir os
invasores e manter o povo seguro.
A Palavra de Deus parece dar algumas outras razões simples e
fundamentais, que explicam por que o período foi tão difícil.
Exercícios
11 Leia cada um dos versículos bíblicos abaixo. Escreva uma resposta
à mesma pergunta em cada caso: Que mal Israel praticou?
a) Juízes 1:27-28, 30-31 e 3:6
b) Juízes 2:10
c) Juízes 2:12
d) Juízes 2:17, 19
12 Leia os capítulos 17 e 21 de Juízes. Descobrirá que há um
versículo no capítulo 17 que se repete no capítulo 21. Que dizem
ambos esses versículos?
Essa descrição sumaria o espírito dessa era da história de Israel.
Por todo o livro de Juízes encontramos o mesmo padrão ou ciclo,
repetindo-se por diversas vezes. O texto de Juízes 2:11-19 fornece
um sumário geral desse padrão. Em cada vez havia quatro estágios
principais:
1. Pecado – Israel caía em pecado e idolatria.
2. Castigo – Deus permitia que os seus inimigos os dominassem.
3. Arrependimento – Eles clamavam ao Senhor.
4. Libertação – O Senhor levantava um juiz para de libertá-los.
Exercícios
13 Leia Juízes 2:11-19 e 3:7-11, que é um exemplo desse ciclo.
Então, ao lado de cada estágio enunciado abaixo, dê as referências
em que as fases do ciclo aparecem, em Juízes 3:7-11.
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a) Pecado____________________________________________
b) Castigo_ __________________________________________
c) Arrependimento_____________________________________
d) Libertação_________________________________________
Esse ciclo exprime um esquema simples das relações entre Deus
e Israel, por todo o livro de Juízes. Há catorze juízes mencionados
nesse livro (e um deles, Abimeleque, não foi levantado por Deus).
Contudo, as trezes administrações separadas representadas podem
ser agrupadas em sete reais ciclos de castigo.
Exercícios
14 Os sete ciclos aparecem nas referências do quadro a seguir.
Encontre e leia os versículos que descrevem cada ciclo. Escreva
cada referência ao lado esquerdo. Adiante de cada referência,
enuncie estes dados:
a) nome ou nomes do conquistador,
b) tempo durante o qual Israel foi dominado pelo conquistador,
c) nomes dos juízes que Deus levantou para livrar Israel,
d) período de descanso que se seguiu. O primeiro ciclo foi
preenchido, para servir de exemplo.
Referência
1 3:1-11
2

3:12-31

3

4:1 – 5:31

4

6:1 – 8:32

5

8:33 – 10:5

6

10:6 – 12:15

7

13:1 – 16:31

Conquistador

Período

Juiz

Descanso

Cusã - Risataim

8 anos

Otniel

40 anos
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Os capítulos 17 a 21 falam sobre outros eventos ocorridos
nesse tempo. Conforme já mencionamos, mostram a gravidade dos
pecados em que a nação de Israel caiu. Porém, há uma outra história,
ocorrida durante esse tempo.

Rute – Promessa de Vida:
Objetivo 6 Escreva afirmações que dão o significado histórico e
espiritual do livro de Rute.
Ler Rute 1 – 4. A bela e romântica narrativa do livro de Rute
refere eventos sucedidos na vida de uma humilde família israelita
que viveu no período dos Juízes (Rute 1:1). O pai decidiu deixar
a terra prometida durante um período de escassez. Os resultados
pareceram terríveis para a família. Mas a história de Rute demonstra
que a mão providencial de Deus protegia o Seu povo, a despeito da
infidelidade deles, segundo se vê no livro de Juízes.
O livro de Rute pode ser dividido em três secções principais:
1. Noemi e Rute voltam a Belém (1:1-22).
2. Rute encontra-se com Boaz (2:1 – 3:18).
3. Boaz casa-se com Rute (4:1-22).
Exercícios
15 Leia o livro de Rute. Encontre a cidade de Belém, a terra de Judá
e a terra de Moabe no mapa. Faça um círculo em torno da letra
antes de cada afirmação VERDADEIRA.
a) Orfa e Rute foram ambas a Belém com Noemi.
b) Boaz era parente do marido de Rute que falecera.
c) Os moabitas eram uma das tribos de Israel que vivia a leste
do mar Morto.
d) Boaz permitiu que Rute colhesse espigas nos seus campos.
Mas o livro de Rute não é apenas uma bela história, é o mais
claro retrato bíblico da pessoa que a lei de Israel chamava de parente
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remidor. Quando um homem morria, o parente mais chegado podia
fazer alguma reivindicação por ele, visto que não podia agir por
si mesmo. Esse homem era chamado de parente remidor, ou seja,
“parente que restaura ou devolve”. Quando lemos a história de Rute,
vemos que foi exactamente isso que Boaz fez. Visto que era parente
de Rute, ele pôde devolver-lhe a propriedade de Malom, casar-se
com ela e gerar um filho, que continuasse a linhagem da família
(Rute 4:9-15). Na nossa versão actualizada, o parente remidor é
chamado “resgatador”. Boaz, portanto, é um tipo de Cristo, o nosso
parente remidor.
Exercícios
16 A posição de Boaz como parente resgatador de Rute ilustra
melhor o facto que Cristo
a) fez tudo de acordo com a vontade do Pai.
b) aparentou-se connosco como ser humano, e assim pode
ajudar-nos.
c) realizou milagres na terra para mostrar a Sua divindade.
d) foi declarado Filho de Deus, ao ressuscitar dentre os mortos.
17 Leia Rute 4:18-22 e Mateus 1:1-17. Faça um círculo em redor
da letra antes do nome de cada pessoa que descendia de Rute e
Boaz.
a) Abraão
b) David
c) Noé
d) Cristo
e) Judá
f) Isaque
Rute, mulher gentia (não-israelita), não tinha a menor esperança.
Contudo, a sua decisão de adorar o verdadeiro Deus (Rute 1:16),
permitiu que ela se tornasse uma das ancestrais de Jesus Cristo. Ela
representa todos os pecadores que, pela fé, se tornaram parte do
povo de Deus.
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A Luz Dada Sobre

o

Futuro

Eli – Um Homem Julgado por Deus
Objetivo 8 Identifique as razões pelas quais Eli foi julgado por
Deus.
Houve dois juízes adicionais em Israel – Eli e Samuel que
aparecem no livro de 1 Samuel. Eli ocupava os ofícios de sumosacerdote e juiz. Era homem pessoalmente virtuoso. Porém, não
impediu os seus filhos de abusarem da sua posição de sacerdotes,
para cometerem grande pecado. A conduta desses filhos, Hofni e
Finéias, mostra a baixa condição moral do sacerdócio naquele
período (1 Samuel 2:12-17). Isso fez o povo evitar a adoração a
Deus, que era o seu único vínculo de unidade nacional. Por meio
de um profeta, Deus avisou Eli sobre o castigo que sobreviria à sua
casa (1 Samuel 2:27-36). Deus também o avisou, por meio do rapaz
Samuel, que estava a ser criado no tabernáculo, a tenda da presença
do Senhor (1 Samuel 3:10-18).
Os filhos de Eli, porém, continuaram no seu mau caminho, e
Deus fez cair o julgamento de que Eli tinha sido avisado. Os filisteus
vieram lutar contra Israel, na batalha de Afeque. A arca da aliança
foi capturada, Hofni e Finéias foram mortos na batalha, e Eli morreu
ao receber as notícias (1 Samuel 4:1-22).
Exercícios
18 Encontre no mapa a terra dos filisteus, e preencha os nomes que
faltam na frase seguinte.
A terra dos filisteus tinha a tribo de_______________________
						
ao norte, as tribos de ________________e_________________
			
a leste, e a tribo de ______________________________a oeste.
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19 Faça um círculo em redor da letra antes de cada afirmação que dá
uma razão pela qual Eli e a sua família foram julgados por Deus.
a) Eli não queria cuidar do rapaz Samuel.
b) Hofni e Finéias não permitiam que o povo trouxesse
sacrifícios.
c) Eli, a princípio, não entendeu a aflição de Ana.
d) Os filhos de Eli tratavam desrespeitosamente os sacrifícios
do Senhor.
e) Eli permitiu que os filhos continuassem nos seus pecados.
Com a vitória dos filisteus iniciou-se um período de vinte anos
de opressão para Israel (1 Samuel 7:2-5). Essa servidão de vinte
anos, entretanto, tornou-se um dos mais importantes períodos
históricos para o povo de Deus. O juízo divino caíra sobre a linhagem
sacerdotal de Eli. Mas Deus levantou outro líder, Samuel, que veio
a ser reconhecido por todo Israel como profeta do Senhor (1 Samuel
3:19-21). As trevas daquele tempo de opressão transformaram-se em
luz, devido à fidelidade desse homem, o último juiz de Israel.
Samuel – Homem que Nasceu para o Futuro
Objetivo 9 Descreva o carácter de Samuel e a natureza da sua
liderança em Israel.
Ler 1 Samuel 5–7. O nome Samuel significa “pedido de Deus”.
Ele nasceu em resposta às orações de uma mulher devota mas
estéril, Ana. Ela dedicou-o ao Senhor para ser criado por Eli, no
tabernáculo. Deus falou em voz audível a Samuel, quando ele ainda
era criança, acerca dos julgamentos que sobreviriam à casa de Eli.
Samuel tornou-se um dos mais nobres personagens da história
bíblica, equiparando-se em grandeza a Abraão, Moisés e David. Foi
um poderoso homem de oração e fé. Foi juiz, reformador, estadista
e escritor.
No tempo da opressão filisteia, Samuel convidou o povo a voltarse para o Senhor de todo o coração. Convocou todo o povo de Israel
a encontrar-se com ele em Mizpá, e ali o povo arrependeu-se e
voltou-se para Deus. Quando os filisteus atacaram, Deus ajudou os
israelitas a obterem uma grande vitória.
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Exercícios
20 Leia 1 Samuel 7:1-17 e responda às seguintes perguntas.
a) Que fizeram os israelitas em Mizpá a fim de demonstrar que
estavam arrependidos?
b) O que é que Samuel estava a fazer, quando os filisteus
atacaram?			
c) Que disse Samuel, quando os filisteus foram derrotados?
d) Que memorial foi erguido por Samuel acerca da vitória e que
nome lhe deu?
21 Descreva alguma ocasião em que tenha compreendido, à
semelhança de Samuel, que o Senhor
o ajudou do princípio
ao fim.
Após a vitória sobre os filisteus em Mizpá, Samuel voltou para a
sua casa em Ramá e erigiu um altar (1 Samuel 7:17). Provavelmente
foi nesse tempo que Samuel fundou escolas para recrutar e treinar
jovens na adoração a Deus. Em 1 Samuel 19:18-19 lerá sobre Naiote,
em Ramá. Naiote é uma palavra que sugere a ideia de “abrigos ou
tendas” onde os alunos podiam viver. A frase “em Ramá” permitenos concluir que provavelmente Samuel começou a usar a sua própria
casa com o propósito de ensinar. É provável que ali ele ensinasse a
ler e a escrever, leis e música, tudo visando a adoração verdadeira
de Deus. Não há que duvidar que ele encorajava os homens a
procurarem a palavra profética de Deus. Lemos em 1 Samuel 19:1824 uma descrição da poderosa manifestação da presença do Senhor
que se experimentava na escola de Ramá.
Provavelmente foi nessas escolas que os Salmos começaram a ser
compostos. David, por exemplo, estava ligado à escola em Ramá (1
Samuel 19). Posteriormente, essas escolas foram chamadas escolas
de profetas, e nos tempos de Elias elas existiam em Betel, Jericó e
Gilgal (2 Reis 2:1-5; 4:38-41).
Samuel envelheceu e os seus filhos foram nomeados juízes. No
entanto, eles não lhe seguiram o exemplo, e tornaram-se corruptos.
Foi por esse tempo que o povo de Israel exigiu um rei, o que
desapontou grandemente Samuel (1 Samuel 8:1-9).
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Exercícios
22 Reveja esta secção sobre a vida de Samuel e leia os seguintes
textos bíblicos:1 Samuel 3:10-18; 7:3-6, 15-17; 19:18-24. Depois
escreva uma breve descrição sobre o carácter de Samuel e sobre
a sua liderança em Israel.
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Auto-Teste
1. Faça um círculo em redor da letra de cada afirmação
VERDADEIRA.
a) A primeira batalha em que Josué participou foi a guerra da
conquista, de sete anos.
b) Moisés efectuou uma cerimónia especial para mostrar ao povo
que Josué seria o seu sucessor.
c) A segunda área da conquista foi para o sul, e conquistou a
cidade de Berseba.
d) Visto que a terra da Palestina estava isolada, isso impossibilitava Israel de comunicar-se com outras nações.
e) A tribo de Levi herdou uma porção de terra, mais ou menos
das mesmas dimensões da herança de Rúben.
2. Suponhamos que um amigo seu lhe dizia: “Penso que Deus foi
muito cruel e injusto ao ordenar que os israelitas destruíssem
todos os habitantes de Canaã”. Quais dentre as afirmações
abaixo seriam as melhores respostas?
a) Os cananeus estavam a ocupar a terra há muito tempo. Era
tempo de alguém ocupar o lugar deles.
Visto que Abraão se estabeleceu na Palestina, era natural que
a nação que dele descendia tivesse o direito de voltar para lá.
b) Deus dera aos cananeus a oportunidade de se arrependerem,
mas eles continuaram com as suas
iniquidades. Portanto, Deus fez cair os julgamentos que eles
mereciam, usando os israelitas como
instrumento para destrui-los. Se Israel viesse a pecar, seria
tratado do mesmo modo.
c) A terra de Canaã fora prometida aos antepassados das tribos
de Israel. Quando Israel foi libertada da servidão egípcia,
receberam autoridade para fazer o que quisessem, quando
entrassem na terra prometida.
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3. Escreva cada número no mapa (lado direito) defronte da
descrição correspondente (lado esquerdo).
a) Terra dos moabitas
b) Mar Mediterrâneo
c) Herança de Manassés
d) Planície costeira
e) Herança de Benjamim
f) Primeira área conquistada.
4. No livro de Juízes aprendemos que de cada vez que o Senhor
libertava os israelitas, eles
a) voltavam aos seus pecados.
b) continuavam a servir o Senhor.
c) esqueciam-se do Senhor e serviam os ídolos.
5. Faça um círculo em torno da letra antes de cada conclusão a
que podemos chegar, com base nos eventos registados no livro
de Juízes.
a) Deus usou de grande paciência com os israelitas, tendo
levantado muitos juízes para libertá-los de tempos a tempos.
b) Deus não perdoa, pois permitiu que os israelitas fossem
castigados e dominados pelos seus inimigos.
c) Para Deus não importava que os israelitas pecassem, contanto
que se arrependessem.
d) Os juízes precisavam da ajuda e da direcção de Deus a fim de
livrar Israel dos opressores.
e) Depois que o povo pecou, Deus não deu atenção aos seus
clamores, pedindo libertação.
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6. Boaz pôde devolver a propriedade de Rute, dando-lhe lugar
entre os israelitas, porque ele
a) era seu parente próximo.
b) a amava e queria ajudá-la.
c) conhecia a família dela.
7. A história de Rute e Boaz é valiosa porque é uma bela
ilustração de Cristo como
a) o sem-pecado que sofreu.
b) o parente chegado que restaura.
c) o perfeito sacrifício que foi oferecido.
d) o Filho de Deus que experimentou a morte em nosso lugar.
8. Leia Rute 4:13-22. Segundo essa narrativa, Rute foi o que
para David?
a) mãe
b) avó
c) bisavó
9. A história de Eli e a sua família serve do melhor exemplo de
qual dos princípios?
a) Deus é muito paciente com os pecadores e com aqueles que
Lhe são desobedientes.
b) A pessoa que abandona o seu pecado, é alvo da misericórdia
divina.
c) Quando o povo clama a Deus por ajuda, Ele ouve-os.
d) Deus espera que os pais corrijam e disciplinem os filhos.
10. Relacione o nome do líder de Israel (lado direito) a cada frase
que o descreve (lado esquerdo). Se alguma frase se aplica a
ambos os líderes, escreva 3 defronte da mesma.
___a) Chamou a Israel para arrepender-se
1. Josué
		 Mizpá.
2. Samuel
___b) Ergueu uma pedra memorial,
3. Ambos
		 chamada Ebenézer.
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___c) Guiou Israel para cruzar o Jordão.		
___d) Passava muito tempo na tenda
		 da presença do Senhor.
___e) Foi o líder dos profetas em Ramá.
___f) Viveu antes dos dias dos juízes.
___g) Mostrou ter fé e confiança em Deus.
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Confere as Tuas Respostas
12 Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais recto
(ou resposta semelhante).
1 O seu diagrama deve parecer-se com o que figura na lição.
13 a) Versículo 7			
b) Versículo 8				
c) Versículo 9
d) Versículos 9-11
2 a) 5. Números 27: 18		
b) 2. Êxodo 33:11		
c) 4. Números 14:5-10		
d) 2. Êxodo 33:11
e) 3. Números 13:16
f) 6. Números 27:22-23
g) 1. Êxodo 17:10-16
3 b) a sua centralidade.
15 a) Falsa		
b) Verdadeira		
c) Falsa
d) Verdadeira
18 Dã; Judá; Simeão; mar Mediterrâneo
16 b) aparentou-se connosco como ser humano, e assim pode ajudarnos.
14 O seu quadro deve parecer-se com este:
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Referência
1 3:1-11

Conquistador

Período

Juiz

Descanso

Cusã - Risataim

8 anos

Otniel

40 anos

2

3:12-31

Eglom, rei de Moabe
e dos filisteus

18 anos

Eúde e Sangar

80 anos

3

4:1 – 5:31

Jabim, rei de Canaã

20 anos

Débora e Baraque

40 anos

4

6:1 – 8:32

Midianitas

7 anos

Gideão

40 anos

5

8:33 – 10:5

Guerra civil, etc.

indefinido

Abimeleque, Tola,
Jair

indefinido

6

10:6 – 12:15

Amonitas

18 anos

Jefté, Ibzam, Elom,
Abdom

indefinido

7

13:1 – 16:31

Filisteus

40 anos

Sansão

20 anos

4 a) Verdadeira
b) Falsa. O monte Gileade fica no planalto oriental e o monte
Gileade fica na região montanhosa central.
c) Falsa. O mar Morto está em nível inferior ao do mar
Mediterrâneo.
d) Verdadeira
e) Falsa. As quatro principais áreas físicas da Palestina ocupam
faixas paralelas na direcção norte-sul.
f) Verdadeira
5 a) 400 anos
b) Porque só nesse tempo os amorreus se teriam tornado tão
ímpios que Deus teria de expulsá-los dali.
c) Deus foi paciente com eles. Mas um dia a Sua paciência
esgotou-se, por terem continuado a viver na iniquidade.
17 b) David			
d) Cristo
6 b) Deus tinha dado tempo para os cananeus se arrependeram,
mas eles tinham continuado com os seus pecados.
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7 a) Deus prometeu a Josué: 1) a Sua presença; 2) vitória continua;
3) a terra inteira; e 4) a liderança sobre Israel. (A sua resposta
deve ser semelhante a esta).
b) Deus aconselhou Josué: 1) a ser resoluto e confiante; 2) a ser
obediente, lendo e estudando a lei inteira; 3) a lembrar o que
Deus lhe ordenara: ser resoluto e confiante; e 4) não temer e nem
ficar desencorajado. (A sua resposta deve ser semelhante a esta).
c) Josué precisava de ler o livro da lei, estudando-o dia e noite e
obedecendo a tudo quanto ali estivesse escrito.
19 d) Os filhos de Eli tratavam desrespeitosamente os sacrifícios do
Senhor.
e) Eli permitiu que os filhos continuassem nos seus pecados.
8 Deus fez as águas do Jordão pararem de correr, enquanto o povo
de Israel atravessava o rio.
20 a) Desfizeram-se dos seus ídolos e adoraram o Senhor.
b) Estava a oferecer um sacrifício a Deus.
c) “Até aqui nos ajudou o Senhor”.
d) Uma pedra memorial que ele chamou “Ebenézer”.
9 As áreas marcadas no seu mapa devem corresponder ou ser
semelhantes ao mapa dado abaixo.
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21 A sua resposta. Não devemos esquecer aqueles tempos!
10 a) Verdadeira
b) Falsa
c) Verdadeira
d) Falsa
22 A sua resposta deve incluir as seguintes ideias: Samuel obedeceu
a Deus e disse a Eli a
mensagem que Deus lhe dera. Ele
convocou o povo a Mizpá para arrepender-se, foi vitorioso
sobre os filisteus e foi reconhecido como profeta do Senhor. Foi
governante e juiz de Israel, e
também foi o líder dos profetas,
em Ramá.
11 a) Não expulsaram os cananeus, mas misturaram-se com eles em
casamento e adoraram os
seus deuses.
b) Esqueceram-se do Senhor e do que Ele tinha feito.
c) Deixaram de adorar o Senhor e começaram a adorar outros
deuses.
d) Desobedeceram aos seus líderes e adoraram outros deuses.
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