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FORTALECIMENTO



2. Que instruções Débora deu a Baraque? 
(Versos Juízes 4: 5-7)

3. Baraque respondeu com que pedido incomum? 
(Versos Juízes 4: 4-8)

Nota: Era muito raro uma mulher ir com os homens 
para a batalha. Além disso, Débora concordava em 
ir sem nenhuma hesitação aparente. Débora então 
disse a Baraque que a honra de capturar Sísera não 
seria dele, mas sim de uma mulher. (Verso 9)

4. Leia o relato da batalha.
(Versos Juízes 4: 10-16)

5. Sísera fugiu para a tenda de que mulher? 
(Verso Juízes 4:17)

6. Leia o relato de quando Jael recebeu Sísera com a 
hospitalidade costumeira e o convidou a entrar em sua 
tenda. (Versos Juízes 4:17-20)

7. Que ato corajoso de Jael acabou com a vida de 
Sísera? (Versos Juízes 4:21-22)

Introdução

1. Descreva a situação política em Israel na época da 
magistratura de Débora. (Versos Juízes 4:1-3)

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Débora e eu

Débora foi a quinta juíza de Israel. Num 

período escuro da história de Israel, Débora 

ilustrou o poder de Deus para resgatar. Uma 

das características excepcionais que ela de-

monstrou foi sua disposição de sair do papel 

tradicional das mulheres a fim de trazer uma 

bênção para seu país.   

O chamado e os dons de Deus é que 

trazem uma pessoa para o ministério do Se-

nhor. Seu sexo não determina seu chamado 

ou missão. Ao se dedicar ao Senhor e pro-

curar Sua face, você estará preparada para 

cumprir a vontade dEle para sua vida.    

Os recursos que Débora tinha estão dis-

poníveis para você hoje. Débora nos dá o 

exemplo de uma mulher que estava disposta 

a ser usada por Deus.

* O Papel de Débora na Sociedade. 
* Suas Habilidades de Liderança.
* Sua Integridade de Honrar um Compromisso.

Descubra



8. Qual foi a resposta do povo quando Débora e 
Baraque voltaram vitoriosos da batalha? 
(Versos Juízes 5:1-3)  

9. Como reajo quando me é dado um desafio? 

10. Como eu posso me tornar mais disposta a avançar 
com coragem, confiando que Deus vai me capacitar 
com os talentos e habilidades de que precisarei para 
a obra que devo fazer? 

11. Pense num período em que lhe foi pedido para 
fazer uma tarefa e você não se sentiu capaz de lidar 
com ela. Aonde você se virou para conseguir ajuda? 
Se você encontrou a confiança de que precisava para 
executar o trabalho, como fez isso? Você tem mais de 
uma fonte de encorajamento disponível? Explique. 

Seu Nome Significa “Abelha”

Débora
Leitura Bíblica: Juízes 4 e 5

Palavras de Sabedoria

Palavras para Hoje

Questões para 
Discussão

1. Se uma mulher tivesse o direito de pro-
fetizar, ela não poderia também ter o direito 
de pregar?  

2. Esta história sugere uma necessidade 
de as mulheres se envolverem com a política? 
Se sim, quando isto pode ser especialmente 
importante? Explique.

Todos nos defrontamos com períodos em 
que não sabemos o que fazer, ou duvidamos 
de nossa habilidade de concluir o que pre-
cisa ser feito. Em Filipenses 4:13 está escrito: 
“Posso todas as coisas em Cristo que me 
fortalece”. Quando dependemos do Senhor, 
Ele nos ajudará a fazer a obra que Ele põe 
diante de nós. Com a orientação e a ajuda 
do Senhor, seremos qualificadas para realizar 
muito mais que podemos imaginar. A fé nos 
conduzirá nas dificuldades e nos capacitará a 
ser obreiras do Senhor.   

Anotações:



Minha Oração para Hoje 

Compartilhando

Senhor, dê-me as habilidades de que 
eu preciso para executar Seu plano para 
mim. Faça-me disposta e pronta a cumprir 
as Suas missões, mesmo quando a tarefa 
possa ser algo totalmente fora da minha 
zona de conforto.   

Débora tinha claramente a habilidade de 
liderança. Como juíza, ela desempenhava um 
papel dominante em sua época. O que isso 
sugere sobre o potencial das mulheres para 
posições de liderança hoje? Ao estudarmos 
a força de Débora e Jael, encorajemos umas 
às outras, como mulheres, a treinar e aceitar 
posições de liderança para as quais Deus 
nos chamou. Que mulher você pode encora-
jar a se tornar uma líder?
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