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Igreja de Deus
Escola Dominical
DÉBORA E BARAQUE:
O CHORO POR SALVAMENTO
Juízes 4:1 — 5:31
Israel debaixo duma palmeira no Monte Efraim.
Débora enviou um homem de nome Baraque para o
líder do exército de Israel contra os Cananeus. Disse
Débora ao Baraque que Deus havia dito que ele era sim
a pessoa que estaria em diligência tomando assim um
exército de dez mil (10,000) homens para o monte Tabor.
Sem dó Deus persuadiria Sísera juntamente o seu
exercito de coches ligeiros (carros de guerra) ao rio
Quisó, entregando-os assim nas mãos de Baraque.
Porém, Baraque disse à Débora, "Se tu fores comigo,
tudo bom, caso contrário também não irei." Débora
prometeu ir com ele mas lhe disse que ele perderia a
honra de ganhar a batalha ou capturar o Sísera. Deus iria
entregar Sísera nas mãos de uma mulher. "E Débora
levantou-se, e foi com Baraque à Quedes."
Quando Sísera havia sido dito que Baraque
juntamente o seu exercito tinham ido à montanha Tabor,
Sísera decidiu tomar todo seu exercito para o rio Quisó,
que estava abaixo da montanha.
Sem dúvida, Débora e Baraque podiam ver de lá da
montanha o exército de Sísera abaixo do rio. Débora
disse ao Baraque, "No alto; este é o dia no qual o Senhor
entregou Sísera em tua mão: não é o Senhor quem vos
ajuda?"
Deus tinha persuadido Sísera para o rio. Ele cumpria
a sua palavra. Baraque e o seu exército de dez mil
homens foram ao encontro de Sísera e o seu poderosos
exército com novecentos coches ligeiros de ferro.
A Bíblia não está bem clara dizendo o que é que
exactamente terá acontecido, mas Josefa, um famoso
historiador da Bíblia, escreveu num dos seus livros
(Antiguidades dos Judeus; o quinto volume, capitulo
cinco) diz que quando Baraque viu o inimigo, ele já
estava pensando de recuar! Mas Débora encorajou-lhe
para ficar firme e lutar com eles e que Deus os ajudaria.
Então Baraque juntamente os seus homens foram
guerrear contra Sísera e seus homens confiando no
auxilio do Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor Deus
"confundiu Sísera, e todo seu exército, e carros de
guerra." Ora, como é que ele fez isso?
Josefa escreveu que Deus mandou uma tempestade
terrível acompanhada de muita chuva e granizo. Sísera e

Sucedeu que Josué partia do mundo dos vivos,
porém, os Israelitas continuaram a servir à Deus todos os
dias, que viveram depois de Josué ter morrido. (Josué
24:31). Quando aqueles anciões morreram, os Israelitas
pararam de adorar o Deus verdadeiro. Eles não tinham
expulsado todo o povo de Canaã como era suposto que
fizessem.
Pouco depois o povo de Israel começou a adorar
falsos deuses dos Cananeus: Baal e Astorete (Juízes
2:13). Estes eram ídolos feitos à mão dos homens. A ira
de Deus estava fervoroso. Ele trouxe o mal sobre os
Israelitas. Ele permitiu que os seus inimigos viessem
contra eles.
A presença de Deus ainda estava com os Israelitas
onde quer que estivessem chamando pelo nome d´Ele. Ele
prepararia os homens para livrá-los dos seus inimigos.
Aqueles homens eram chamados de juízes.
Mais uma vez Israel tinha servido os Moabitas por
dezoito anos porque eles haviam cometido o pecado,
Deus enviou um homem chamado Eúde para livrá-los.
Enquanto Eúde vivia o povo de Israel tinha paz e
descanso dos seus inimigos por oito anos (Juízes
3:12-30).
Quando Israel voltou na adoração de falsos deuses,
Deus entregou-lhes nas mãos de Jabe, o rei dos
Cananeus. O Jabe tinha um exército poderoso. O capitão
do exército de nome Sísera. Ele tinha novecentos carros
de guerra de ferro na sua ordem. Ele fortemente
pressionou os Israelitas por vinte anos.
Naquela altura, quando Israel chamava pela ajuda de
Deus, Ele não escolheu nenhum homem para julgar
Israel, mas sim escolheu uma mulher! Esta mulher amava
à Deus. Ela era chamada uma profetiza porque tudo que
ela falava tornava-se uma realidade. Ela chamava-se
Débora. Ora, esta mulher julgou os problemas do povo de
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seus homens não podiam ver para lutar porque nem suas
próprias armas podiam ver. A chuva fria e o granizo
fizeram com que os Cananeus se embatessem nas caras.
Ficaram muito confundidos e cegados que alguns foram
mortos pelos seus próprios cavalos e coches ligeiros,
porque eles não podem ver para controlá-los. A chuva foi
se derramando, e o rio inundou-se. Ora, isso fez com que
os inimigos fossem muito vagarosos. Os carros de guerra
e cavalos foram arrastados pela corrente de água.
Será que os Israelitas estavam impedidos pela
tempestade? Não. O vento que conduzia a chuva vinha
por traz deles. Eles tinham oportunidade de ver para
lutar, enquanto os Cananeus não podiam! Portanto, os
Israelitas mataram muitos Cananeus.
Quando Sísera viu que a batalha estava indo contra
eles, ele deixou o seu carro de guerra e correu em
direcção a tenda de Jael a mulher de Héber, porque lá
havia paz entre Jabine e Héber.
Jael convidou Sísera para entrar. Ela disse lhe para
não ficar atormentado. Ela lhe deu manta para se cobrir.
Sísera disse que estava sedento, e Jael deu-lhe algum
leite para tomar. Sísera pediu que Jael pudesse vigiar a
porta enquanto ele estivesse a dormir. Para no caso de
qualquer um que viesse a porta perguntar de Sísera ela
tinha que dizer que não o viu.
Jael não era um amigo verdadeiro de Sísera como ele
mesmo pensava. Ela sabia que ele era um homem
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perverso e ao mesmo tempo um dos inimigos de Deus.
Portanto enquanto Sísera estava adormecido Jael—
muito cuidadosamente e calmamente—foi lhe ver se de
facto estava a dormir ou não e realmente descobriu que
sim estava. Jael tomou comigo um martelo e um prego de
ferro que segurava a tenda e lugares. O que imaginas que
me seguida a Jael fez? Com o martelo conduziu o prego
rapidamente pela cabeça de Sísera e pressionando pelo
chão—matando-o assim!
Baraque provisoriamente vinha caçando Sísera.
Como ele veio perto da tenda de Héber, Jael correu ao
encontro dele. Disse ela, "Anda logo que eu quero te
mostrar o homem o qual estais procurando." Baraque foi
depressa para a tenda. Quando lá chegou encontrou o
corpo morto de Sísera. De facto Deus entregou Sísera nas
mãos de uma mulher como Débora havia mesmo predito.
Os Israelitas, pela ajuda de Deus, tiveram uma
grande vitória, isto é, venceram a batalha sobre o rei
Jabine e os Cananeus. Sísera e o seu exército foram
derrotados! Tendo terminado a batalha Baraque e a
Débora cantaram um hino de louvor e agradecimento
para Deus pelo que havia lhes feito.
Versículo Para Memorizar:
"E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu
me glorificarás."
—Salmos 50:15
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ARRUME AS PALAVRAS DE MODO A DESCOBRIR OS NOMES

ARBAQUE
BARODÉ

REASÍS ___________

_________________

____________

ABAL

OCHEC ___________
ETNAD _____________ _________

ALPAMEIR
EJAL
CHAVU E GRINAZO
__________________

__________________

________ E ________

BANCO DE PALAVRAS
JAEL

SÍSERA

COCHE

DÉBORA
CHUVA E GRANIZO

PALMEIRA
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TENDA
BARAQUE

BAAL
3

Débora e Baraque: O Choro por Salvamento

A Educação Primária

www.PrintableLessons.com

Débora Julga Israel
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