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O	  Matrimonio	  e	  a	  Luta	  Espiritual:	  Otniel	  e	  Sansão	  

Tradução:	  Jack	  Rendel	  

Correção:	  Pauline	  Meeker	  

Textos:	  Juízes	  3:1-‐11	  e	  os	  capítulos	  13-‐16	  

I. Introdução	  

A. “Como	  conheci	  minha	  esposa”.	  	  Tudo	  começou	  no	  verão	  de...	  e	  ele	  tem	  sido	  
uma	  grande	  força	  e	  companheira	  para	  mim	  no	  ministério.	  	  Espero	  que	  
tenho	  sido	  o	  mesmo	  para	  ela.	  

B. O	  matrimônio	  é	  uma	  relação	  importante.	  Encontra-‐se	  em	  todas	  as	  culturas.	  

C. Esta	  relação	  pode	  criar	  tanto	  bênçãos	  quanto	  problemas	  na	  vida	  cristã	  e	  
no	  ministério.	  	  O	  Sr.	  George	  Verwer	  disse	  que	  matrimonio	  é	  a	  “universidade	  
de	  Deus”.	  	  Os	  casais	  e	  os	  solteiros	  terão	  que	  lhe	  dar	  com	  outros.	  

II. Juízes	  

A. A	  apostasia	  (virando	  as	  costas	  para	  Deus)	  veio	  através	  do	  matrimônio	  (3:6).	  

B. A	  primeira	  apostasia	  e	  salvação	  por	  Otniel	  (3:7‑11)	  .	  

C. A	  arma	  secreta	  de	  Otniel	  era	  Acsa,	  sua	  mulher	  (1:11‑15).	  

1. Calebe	  pai	  de	  Acsa‑ 	  a	  família	  -‐	  seu	  pai	  (1	  Samuel	  8:3).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2. O	  cultivo	  ‑ 	  a	  herança	  -‐	  a	  terra.	  Deus	  fez	  o	  homem	  do	  pó	  e	  da	  terra	  
(Gênesis	  2:7).	  

3. As	  fontes	  ‑ 	  o	  desenvolvimento	  -‐	  a	  água.	  O	  Espírito	  Santo	  desenvolve	  
nossa	  vida	  espiritual	  e	  produz	  fruto	  em	  nos.	  

D. A	  derrota	  de	  Sansão	  (13-‐16).	  

1. A	  mulher	  filisteia	  (14:1‑3)	  	  «a	  pessoa	  descrente»	  	  uma	  mulher	  das	  filhas	  
dos	  filisteus	  incircuncisos.	  
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2. A	  prostituta	  (16:1‑3)	  	  «a	  pessoa	  imoral»	  	  a	  prostituição.	  

3. Dalila	  (16:4‑6)	  	  «a	  pessoa	  materialista»	  Para	  ela	  era	  mais	  importante	  a	  
prata	  de	  que	  o	  próprio	  Sansão.	  

III. Outras	  referências	  bíblicas	  de	  como	  matrimônios	  se	  resultaram	  
em	  vitória	  ou	  derrota.	  

A. O	  caso	  de	  Salomão	  e	  suas	  varias	  esposas	  que	  viraram	  seu	  coração	  contra	  
Deus.	  (1	  Reis	  11:1‑11	  ).	  

B. ...	  eu	  e	  a	  minha	  casa	  serviremos	  ao	  Senhor”	  (Josué	  23:12,	  13	  ...	  Josué	  24:15	  
PJFA).	  

C. Não	  houve,	  porém,	  ninguém	  como	  Acabe,	  que	  se	  vendeu	  para	  fazer	  o	  que	  
era	  mau	  nos	  olhos	  do	  Senhor,	  sendo	  instigado	  por	  Jezabel,	  sua	  mulher	  (1	  
Reis	  21:25	  PJFA).	  

D. Não	  vos	  prendais	  a	  um	  jugo	  desigual	  com	  os	  incrédulos...	  (2	  Coríntios	  6:14	  
PJFA).	  

E. Um	  matrimônio,	  unido	  e	  espiritual,	  ajudam	  um	  grande	  pregador	  (Atos	  
8:24‑28).	  


