Capítulo 3
Coisas Extraordinárias Através de Gente Absolutamente
Comum
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 29
Objetivo: Compreender como Deus trabalha através das
vidas de gente comum que se submete e se dispõe nas Suas
mãos.
“Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava
com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos
enquanto o juiz vivia; pois o Senhor tinha misericórdia
por causa dos gemidos deles diante daqueles que os
oprimiam e os afligiam” (Juízes 2:18).
O estudo da vida dos juízes é um dos estudos mais interessantes de
personagens da Bíblia. Na grande maioria, os juízes eram pessoas
comuns, com os mesmos pontos fortes e fracos que muitos de nós temos.
O Livro de Juízes mostra que Deus tem prazer em fazer coisas
extraordinárias através de pessoas absolutamente normais e comuns como
você e eu. Através do Espírito de Deus, essas pessoas comuns fizeram
grandes conquistas. Mesmo sendo um livro enfocado principalmente na
apostasia do povo e suas terríveis conseqüências, o Livro de Juízes mostra
como Deus honra a fidelidade e cumpre o Seu propósito para com o Seu
povo.
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Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? Deus faz coisas grandes através de grandes
pessoas por causa da grandeza delas.
2. Verdadeiro ou falso? Hoje nós não passamos por ciclos de apostasia
como Israel passava.
3. Verdadeiro ou falso? Aconteceram cerca de sete ciclos de apostasia e
três guerras civis no período dos juízes.
4. Verdadeiro ou falso? Ciclos de apostasia podem acontecer na vida de
uma nação, de indivíduos, famílias e igrejas.
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5. Das opções abaixo, quais delas são aplicações do Livro de Juízes?
(Assinale todas as alternativas que se aplicarem)
a. Podemos nos arrepender e evitar o julgamento de Deus.
b. Nossos inimigos geralmente parecem ser mais fortes do que Deus.
c. As biografias dos Juízes são exemplos e advertências para
nós.
d. Mesmo quando somos fiéis, Deus não nos livra de todos os
nossos inimigos.
6. O que todos os Juízes têm em comum?
a. Todos eles foram pessoas extraordinárias e destacáveis.
b. Eles eram pessoas comuns, que se colocaram nas mãos de
Deus para serem usadas por Ele.
c. Eles todos tinham sido treinados como soldados e líderes.
d. Todos eles eram do sexo masculino.
7. Como Gideão se auto descreveu?
a. Como um valente guerreiro.
b. Como um homem fiel.
c. Como o mais fraco de todo o seu clã.
d. Como um pastor e não um guerreiro.
8. Qual foi a chave do sucesso de Otoniel?
a. Ele era sobrinho de Calebe e o primeiro juiz.
b. Ele tinha sido treinado para ser sacerdote.
c. Ele sabia como enganar o inimigo.
d. Ele era controlado pelo Espírito Santo.
9. Que características de Eúde Deus usou para libertar Israel?
a. Sua grande sabedoria.
b. Suas habilidades políticas.
c. Sua grande família.
d. O fato de ser canhoto.
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10. Sob qual condição Baraque lutaria contra Sísera?
a. Débora deveria ir com ele.
b. Ele teria a oportunidade de ele mesmo matar Sísera.
c. Deus lhe daria uma recompensa.
d. Ele se juntaria ao exército cananeu depois da perda de Israel.
11. Qual foi a reação do povo depois que Jael matou Sísera e Israel
derrotou os cananeus?
a. Eles se rebelaram contra o Senhor imediatamente.
b. Eles celebraram e Débora e Baraque cantaram uma canção
de vitória.
c. Eles prantearam por causa de todos os israelitas que tinham
morrido.
d. Eles decidiram se mudar de Canaã.
12. Das opções abaixo, qual delas é o modo mais comum do povo, na
Bíblia, expressar o inexprimível?
a. Rituais
b. Música
c. Orações
d. Pregação
Quais são suas maiores fraquezas? Quais delas seria
impedimento para que Deus lhe usasse?

Louve a Deus por escolher pessoas comuns para fazer Sua
obra. Peça a Ele que use você com poder e força à medida
que você aprende a se dispor para Ele e depender dEle.
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