
Juízes 2.11-23 

O Processo Disciplinar de Deus 

  

11      
Então, fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o SENHOR; pois serviram aos baalins. 

12      
Deixaram o SENHOR, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros 

deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram 

o SENHOR à ira. 

13      
Porquanto deixaram o SENHOR e serviram a Baal e a Astarote. 

14      
Pelo que a ira do SENHOR se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os 

pilharam; e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor; e não mais puderam resistir a eles. 

15      
Por onde quer que saíam, a mão do SENHOR era contra eles para seu mal, como o SENHOR lhes 

dissera e jurara; e estavam em grande aperto. 

16      
Suscitou o SENHOR juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. 

17      
Contudo, não obedeceram aos seus juízes; antes, se prostituíram após outros deuses e os 

adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos 

mandamentos do SENHOR; e não fizeram como eles. 

18      
Quando o SENHOR lhes suscitava juízes, o SENHOR era com o juiz e os livrava da mão dos seus 

inimigos, todos os dias daquele juiz; porquanto o SENHOR se compadecia deles ante os seus 

gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 

19      
Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo 

após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles; nada deixavam das suas obras, nem da 

obstinação dos seus caminhos. 

20      
Pelo que a ira do SENHOR se acendeu contra Israel; e disse: Porquanto este povo transgrediu a 

minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, 

21      
também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando 

morreu; 

22      
para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do SENHOR, como seus pais o 

guardaram. 

23      
Assim, o SENHOR deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de 

Josué. 

  

Mensagem Central: O servo de Deus deve aprender rapidamente a lição que o Senhor quer ensinar. 



  

Ciclo disciplinar de Juízes 

  

Desobediência → Disciplina → Arrependimento → Livramento → Desobediência 

  

3 modos de prolongar a “lição divina” 

  

1. Provocar o Senhor com a desobediência (11-15) 

2. Rejeitar o ensino da liderança dada por Deus (16,17) 

3. Servir a Deus apenas diante dos líderes (18,19) 

ALERTA: As consequências de não aprender a lição divina podem ser permanentes (20-23) 

  

 


