
 
                                                                        
 
 
 
 
 

COMO DEUS TRATA A REBELDIA? 
 
 
 
 
 

Segunda-feira: Absalão 
"Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles”. Oséias 5.2 

 
Absalão, filho de Davi, era um homem de BELEZA 
ADMIRÁVEL, da planta do pé ao alto da cabeça, 
não havia defeito algum nele (2 Sm 14:25). Foi um 
homem carismático, com personalidade marcante, 
contudo também era conspirador e AMBICIOSO. 
Ele se revoltou contra seu próprio pai para 
governar Israel, aplicando um golpe. Entretanto, 
na sua rebeldia foi morto. Seu exército estava 
perdendo a batalha para as tropas de Davi, que o 
obrigou a fugir em seu burrinho, porém, no 
caminho ficou preso em alguns galhos e como 
estava sendo PERSEGUIDO foi alcançado pelo 
comandante Joabe e outros soldados que ali o MATARAM. Agora, encontre as palavras 
sublinhadas: 
 
Na tabela abaixo estão 04 características de Absalão que não devemos adotar. Sua tarefa é 
procurar na Bíblia, um versículo, para cada defeito, que nos ensine a ter uma atitude diferente 
de Absalão. 

Característica Referência O que nos ensina o versículo? 

Assassino   

Mentiroso   

Magoado   

Sem domínio próprio   

 
Questionário. Leia 2 Sm 14 a 18 e responda: 
1 - A que outro pecado a Bíblia compara a rebeldia? (1 Sm 
15.23)___________________________. 
2 – O que fez Aitofel quando viu que não seguiram seu conselho? ________. 
________________________________________________________.  
3 – Qual o nome da mãe de Absalão? _____________________________. 
4 – Na sua fuga, quem o rei Davi deixou para guardar a sua casa? _________. 
5 – Onde se deu a batalha entre o exército de Davi e Absalão? __________. 
6 – Qual a árvore em que Absalão ficou pendurado? __________________. 
7 – Quem informou ao rei sobre a morte de Absalão? ________________________________. 
8 – Com o que Joabe transpassou o coração de Absalão?  ___________________________. 
O que você aprendeu? _______________________________________________________. 
_________________________________________________________________________. 
Decisão: __________________________________________________________________. 
 

Terça-feira: Povo de Israel 

Oração: Senhor, não quero ter um coração rebelde, pelo contrário quero viver para obedecer a 

sua Palavra. 



 
"Mas todos os rebeldes serão destruídos; futuro para os ímpios nunca haverá” Sl 37.38 

 
Você já ouviu falar de Moisés? Este homem foi um grande líder, escolhido pelo Senhor para 
libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduziu o povo de Israel durante 40 anos no 
deserto. Deus estava com Moisés e todo Israel percebia isto claramente, foi a ele que Deus 
deu os 10 mandamentos. Porém mesmo assim algumas pessoas questionaram a sua 
liderança, agora veja o que aconteceu com elas.  Leia Números 12 – Arão e Miriã 
1. Quem era Arão e Miriã (I Cr 6.3)? ______________________________________________ 
2. Qual foi a crítica que Arão e Miriã fizeram contra Moisés? ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Para onde o Senhor mandou que Moisés, Arão e Miriã fossem? 
__________________________ 
4. O que o Senhor disse a eles? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. O que aconteceu com Miriã? 
___________________________________________________ 
6. O que Arão pediu a Moisés? ___________________________________________________ 
7. O que Moisés fez? __________________________________________________________ 
8. O Senhor curou Miriã? Quais foram as instruções que Ele deu? ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Números 16. 1-41 – Corá, Datã e Abirão 
1. Quantos homens Corá, Datã e Abirão juntaram para questionar a liderança de Moisés? 
________ 
2. Qual foi a proposta que Moisés fez a Corá para comprovar que ele era líder escolhido por 
Deus _______________________________________________________________________ 
3. Contra quem o povo estava se levantando, quando iam contra a Arão? _________________ 
4. Nos versos 20 e 21 O que Senhor disse que iria fazer? ______________________________ 
5. O que Arão e Moisés fizeram (v. 22) ____________________________________________ 
6. Qual foi a resposta de Deus (v.22-25) ___________________________________________ 
7. Deus respondeu a oração de Moisés? ___________________________________________ 
8. Qual foi a consequência da rebelião de Coré, Datã e Abirão?________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
9. O que aconteceu com 250 homens? ____________________________________________ 
 
As letras estão embaralhadas, mas na coluna correta. Descubra qual é o Versículo 
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O que você aprendeu? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Decisão: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 
Quarta-feira: Rei Saul 

"Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como 
um rio, sua retidão como as ondas do mar” Is 48.18 

 
Hoje você vai conhecer a história do Rei Saul. Ele foi escolhido por Deus para ser Rei em 
Israel, Apesar de fazer parte da menor tribo de Israel, Benjamin, e sua família ser a menor da 
tribo, Deus o escolheu e o povo o recebeu alegremente (I Sm 10. 17-26). Saul tinha tudo para 
dar certo, começou seu reinado muito bem, porém entrou em decadência quando começou a 
se rebelar contra o Senhor, preferindo ouvir a voz do povo e de suas vontades e desejos, sua 
descendência perdeu o direito de reinar sobre Israel. Leia I Sm 15 e responda as perguntas: 
1) Por que Deus se arrependeu de ter feito de Saul rei? ______________________________ 
2) Qual foi a desobediência de Saul? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
3) O que Senhor prefere OBEDIÊNCIA ou SACRIFÍCIO? _____________________________ 
4) Nos versículos 25 e 26, o que Saul pede a Samuel e o que Samuel responde? __________ 

________________________________________________________________________ 
5) No verso 27 o que Saul rasga de Samuel? ________ O que Samuel falou para ele? 

_______________________________________________________________________ 
6) O que aconteceu com Saul quando o Senhor se afastou dele (I Sm 16. 14-15) __________ 

________________________________________________________________________ 
7) Qual outro ato que Saul cometeu que desagradou a Deus (I Sm 28.8-10) ______________ 

________________________________________________________________________ 
8) Qual foi o fim de Saul e sua família (I Sm 3. 1-4) __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
O que você aprendeu? _______________________________________________________ 
Decisão: ____________________________________________________________________ 
 

Quinta-feira: Joabe 
“Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os 

corações.” Pv. 21.2 

Joabe foi o principal comandante das forças militares do rei Davi e, mais tarde, tornou-se o 
comandante do exército do rei Absalão.(Leia I Reis 1 e 2). Ele tornou-se comandante supremo 
das forças militares de Davi após a conquista de Jerusalém das mãos dos jebuseus (I Cr 11:6-
8). Era conhecido como valente e gênio militar. Na velhice de Davi, seu filho mais velho, 
Adonias, em acordo com Joabe, tomou posse do trono à força. Contrariando à vontade de 
todos, Joabe apoiou Adonias. Apesar de ter servido ao exército do rei Davi, Joabe foi capaz de 
trair seu próprio rei e Salomão, sucessor no trono, para alcançar seus interesses pessoais. 
Embora Joabe conhecesse os mandamentos de Deus, seu caráter não era transformado. Ele 
não buscava saber a vontade de Deus e nem em seguir seus ensinamentos, queria apenas 
satisfazer as suas próprias vontades. Sua conspiração com Adonias, contra Davi e Salomão, o 
levou à execução (I Reis 2:28-34). 
1) Escreva o nome de quem não apoiou a tomada do trono de Adonias à força? ___________ 
___________________________________________________________________________ 
2) O que Adonias fez para tomar o trono? _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3) Qual era o plano do profeta Natã para contar ao rei Davi sobre Adonias? ______________ 
___________________________________________________________________________ 
4) Descreva o plano de Davi para passar o trono para Salomão: _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5) O que aconteceu com Adonias e seus seguidores quando souberam que Salomão havia se 
tornado rei? _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6) Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) sobre as instruções de Davi para Salomão (I Rs 2:1-9): 



(   ) Obedecer à Lei de Moisés. (   ) Governar com força e arrogância. (   ) Andar nos caminhos 
de Deus, seguindo seus mandamentos. (  ) Matar Joabe por ter derramado sangue inocente. (  
) Considerar inocente Simei, filho de Gera, e o deixar viver em paz. (   ) Ser bondoso com os 
filhos de Barzilai, de Gileade, pois apoiaram o rei Davi na época de Absalão. 
7) Qual foi o fim de Joabe? Descreva o que aconteceu com ele: ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
O que você aprendeu? _______________________________________________________ 
Decisão: ____________________________________________________________________ 
 

Sexta-feira: Sansão 
“Digo: Meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada.” Is 46.10b 

 
Você já deve ter ouvido falar em Sansão. Vamos relembrar sua história? Leia Jz 13 a 16. 
Sansão era filho de Manoá e vivia na cidade de Zora da tribo de Dã. A mãe dele era estéril 
(não podia ter filhos), mas Deus lhe concedeu a benção de ficar grávida. Sansão nasceu e 
cresceu forte e saudável. Mas à medida que foi ficando adulto desobedeceu às ordens de 
Deus. Sansão foi escolhido por Deus e deveria fazer o que é certo. Mas ele desobedeceu à 
vontade de Deus namorando uma moça que não fazia parte do povo de Deus e isso lhe 
causou muitos problemas e ele acabou morrendo. Que triste história que poderia ter um final 
feliz. Muitas coisas ruins aconteceram com Sansão porque ele não seguiu os propósitos de 
Deus para sua vida. Sobre a vida de Sansão, responda as perguntas: 
a) Por que os nazireus (Sansão era Nazireu) não podiam cortar o cabelo? _______________ 
___________________________________________________________________________ 
b) Onde foi que Sansão encontrou um favo de mel? Porque ele não poderia ter comido desse 
mel?______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
c) Qual era o nome do menino que tinha a tarefa de ajudar o povo de Deus? (complete com as 
letras que faltam de cada palavra para descobrir o nome) ________________ 
 
 
 
 
d) Escreva C se a frase estiver CERTA e E se estiver ERRADA: 
(  ) Dalila era inimiga dos filisteus.    (  ) A força de Sansão estava nos cabelos. (  ) Sansão foi 
preso pelos filisteus.     (  ) Sansão fugiu da prisão. (  ) Deus deu força para Sansão destruir o 
templo. 
e) Por que Sansão tinha uma grande força?_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
f) Por que Dalila queria descobrir de onde vinha a força de Sansão? ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
g) Por que Sansão amarrou tochas de fogo no rabo de 300 raposas? ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
h) Quantas pessoas havia no templo quando Sansão derrubou as colunas, e qual era o nome 
do deus que os filisteus cultuavam nesse templo? ___________________________________ 
 
*  Resolva a cruzadinha e descubra quem deu força para Sansão:                           
            
 O que você aprendeu? _____________________           
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
 Decisão: ______________________________ 
 ______________________________________ 
 


