
DIA 114 

Leia Juízes 2.10 até 3.31 

 

ESTUDO DE HOJE: JUÍZES 2.1; 3.7 
 

          Baal era o deus mais adorado dos canaanitas. Muito representado na forma de 

um touro, ele simbolizava força e fertilidade e era considerado o deus da agricultura. 

Astarote era a esposa de Baal, deusa-mãe do mar, que era adorada com postes de 

madeira que substituíam as árvores sagradas. 

     Por que o povo de Deus se afastaria de Deus por Baal e Astarote?  A religião 

canaanita apelava à natureza sensual e prometia mais benefícios de curto prazo – 

liberdade sexual, mais filhos, melhores fazendas. As pessoas podiam cumprir seus 

requerimentos religiosos e ainda saciar seus desejos pessoais.  

     Na vida cristã, às vezes, procuramos por benefícios de curto prazo também. Ou 

procuramos por práticas cristãs que nos deem algo em troca. A fé cristã tem dessas 

coisas? Às vezes. 

     Jesus disse: “eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância” (Jo 

10.10). Mas Ele também disse: “E de todos sereis odiados por causa do meu nome” 

(Lc 21.17). Devemos ouvir tanto às promessas de Deus como os Seus alertas, como 

também não procurarmos apenas as bênçãos, mas também aceitar as dificuldades. 

Se ignorarmos algum dos dois lados, estamos adorando um ídolo não muito 

diferente de Baal.  

      

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE QUALIFICAVA OS DIVERSOS JUÍZES PARA QUE FOSSEM LÍDERES EM 

ISAREL? 

     Os juízes são geralmente descritos como líderes (alguém com esse dom), pois sua 

autoridade não advinha de um escritório ou de uma estrutura, mas de qualidades 

pessoais. Tais qualidades eram fruto de inspiração do Espírito de Deus. Esses líderes 

surgiram em tempos conturbados e instáveis e em resposta a uma crise. Em juízes, a 

crise era pessoas que agiam mal diante dos olhos do Senhor (Jz 21.25). Como 

resultado, elas foram oprimidas por seus inimigos.  

     A liderança inspirada dos juízes segue um padrão. Eles eram “levantados” pelo 

Espírito e sustentados por profecias. Em outros períodos da história de Israel, isso 

poderia ter levado ao exercício do dom da profecia (II Sm 23.2, Ez 11.05). Nos tempos 

dos juízes, isso levou à força, à autoridade ou à habilidade (Jz 6.34; 14.19; I Sm 16.13-

18). 



     No novo testamento, Jesus é claramente um líder inspirado pelo Espírito, em 

especial, no Evangelho de Lucas. No entanto, como as autoridades judaicas só 

indicavam para liderar quem lhes conviesse, Ele não teve autoridade “oficial”. E os 

apóstolos, embora tivessem sido nomeados “líderes”, não havia praticamente 

nenhuma estrutura para respaldar seu ministério. Todavia, quando eles exerciam 

autoridade, era pura demonstração do dom da liderança. A cura do paralítico por 

Pedro fornece o clássico contraste entre os “louros” do ofício, tais como “ouro e prata”, 

e verdadeiro poder espiritual. 

     O dom da liderança é o que fez a diferença na liderança dos heróis de Israel até o 

presente momento. Junto com o sucesso, esse dom está sujeito ao fracasso quando 

não há atuação do Espírito (Jz 16.20). 

 

Leia Lucas 22.14-34 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 22.28-30 

 

     Jesus deu aos discípulos grandes honras e grandes responsabilidades nessa 

passagem. Os discípulos assentam-se À mesa com Cristo em Seu Reino e se 

assentariam em tronos como juízes de Israel. Esses eram os homens que participavam 

da última ceia e logo começaram a discutir sobre a posição que teriam no Reino de 

Deus. Por que Jesus deu-lhes posições tão honráveis? 

     A única qualificação que Lucas sugere está nas palavras de Jesus: “vós sois os que 

tendes permanecido comigo nas minhas tentações”. Os discípulos simplesmente 

suportaram. Eles acompanharam Jesus durante o Seu ministério. Eles “permaneceram”.  

     Jesus não reconheceu o serviço, a humildade, a liderança ou a sabedoria deles. Eles 

simplesmente ficaram juntos de Jesus e permaneceram. 

     Acreditamos que somos salvos pela graça por meio da fé, mas é fácil acreditar que 

no livro de honra de Deus irá constar o nome daqueles que realizaram a maior parte 

para o Reino de Deus. Aos discípulos foram prometidos grandes lugares no Reino de 

Deus apenas por permanecerem com Jesus.  

     Se você está perdendo as esperanças em produzir algo que valha a pena para Deus 

ou se você está preso a Ele por um fio, tome coragem e segure firme. Ser fiel, às vezes, 

simplesmente significa ficar com Jesus, perseverar e suportar. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Desfrute da bondade divina, que é incorruptível. Agradeça-o por fazer os justos 

prosperarem eternamente. 

Leia Salmos 92.1 até 93.5 

 



Leia Provérbios 14.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


