
Débora – Domingo 30/07/17 
  

 
  

Objetivo: A criança entenderá o que era ser um profeta, qual o trabalho dele e 

aprenderá que Deus também pode usá-la para algum trabalho. 

  

Explique o que era um profeta, qual o trabalho dele e que Deus também pode escolher 

cada criança para algum trabalho. 

 

Texto: Juízes 4 e 5 

  

Versículo: “Pregue a Palavra, repreenda, corrija”. 2 Timóteo 4:2 

  

Ensino: 

  

Os profetas são personagens importantes na Bíblia porque nos ensinam a viver e a 

obedecer a Deus. 

  

Naquela época, Deus falava com o povo através dos profetas. 

Os profetas eram escolhidos por Deus para um trabalho específico.  

Os profetas ensinavam e transmitiam o que Deus queria falar para todo o povo. 

  



Vocês se lembram do nome dos profetas que aprendemos nas aulas passadas? Isso 

mesmo: Elias, Eliseu, Daniel. Hoje vamos estudar sobre Débora. Ela foi a única mulher 

profetisa e juíza em Israel. 

  

Durante 20 anos Israel foi dominado pelo rei de Canaã - Jabim. 

Débora reconhecia que Israel vivia momentos difíceis. (Juízes 5:6-8) 

Débora como profetisa transmitiu a mensagem de Deus para Baraque- um dos líderes de 

Israel. Mas ele demonstrou falta de confiança em Deus, pois achava a missão suicida. A 

fé que Baraque tinha não era suficiente para enfrentar esse perigo. Mas Débora 

demonstrou total confiança no plano de Deus e concordou em ir com ele para a batalha. 

Antigamente as mulheres não iam à guerra, mas Débora foi. Débora se preocupava com 

seu país e confiava que com a ajuda de Deus, podia modificar a situação difícil em que 

seu país vivia. 

  

Você se preocupa com seu país? A Bíblia nos ensina que devemos orar pelo país e seus 

governantes. (1Timóteo 2:1-2) Você pode fazer a diferença orando. 

  

Baraque reuniu quarenta mil voluntários para ir à guerra, mas não tinham lanças nem 

escudos. Na verdade nem tinham um exército formado, eles eram só voluntários para a 

guerra. (Juízes 5:8). 

  

O exército de Canaã era poderoso e avançou contra eles, atravessando o rio com seus 

carros de ferro. Mas ouviram o barulho de uma grande enchente. Seus carros muito 

pesados começaram a atolar. Os cavalos não conseguiam galopar. Os soldados tentavam 

nadar para a margem. Deus enviou uma inundação naquele rio, que antes parecia 

inofensivo. (Juízes 5:20-21). Os israelitas lutaram e destruíram seus inimigos. Com a 

ajuda de Deus venceram a guerra. 

  

Débora e Baraque cantaram louvando a Deus pela grande vitória. 

Débora confiou em Deus e tudo aconteceu exatamente como Deus havia falado. 

Nós também devemos confiar em Deus sempre. Deus é bom e cuida de nós. 

  

Além de ir à guerra, Débora também foi juíza em Israel. Houve um tempo em que os 

israelitas eram liderados por juízes. Vamos ler Juízes 2:16. Vocês podem me dizer 

quantas mulheres foram juízas em Israel? Muito bem, apenas uma, Débora. Ela foi a 

única juíza em Israel. Débora era casada- juízes 4:4, tinha sua família e foi escolhida por 

Deus para ser juíza e profetisa em Israel. Débora obedecia a Deus e confiava Nele 

sempre. 

  

Nós também devemos obedecer e confiar em Deus. Assim também faremos coisas 

incríveis para o reino de Deus na terra. 

  

 

 



 Dinâmicas: 

  

1- Coloque a venda numa criança e crie um caminho com vários obstáculos com 

copinhos, garrafas grandes de plástico. Foi fácil confiar no guia? 

  

2- Peça para uma criança falar sobre Débora juíza, outra sobre Débora profetisa e outra 

sobre Débora guerreira. Conclua e ajude se for preciso. 

 

Juíza: 

  

 
  

Profetisa: 

  



Guerreira: 

 
  

 

Louvando a Deus pela vitória: 

  

 
 

Oração: Vamos pedir a Deus ajuda para obedecer e confiar Nele de todo o coração 

como Débora fez? 
 


