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“Naquele tempo Israel não tinha 
rei...”. Débora certamente foi estabele-
cida à frente do povo pelo próprio Deus, 
dadas as circunstâncias da sociedade 
de seu tempo que sempre valorizou 
muito mais a liderança masculina do 
que a feminina. Se Deus escolheu uma 
mulher para liderar e julgar o povo, com 
certeza iria garantir o sucesso de seu 
ministério. Ela foi uma das mulheres 
mais conhecidas do antigo testamento 
liderou o povo de Israel na época que fi-
cou denominada como “era dos juízes” 
ou até mesmo “período dos juízes” que 
ocorreu entre a morte de Josué e a insti-
tuição da monarquia em Israel, ela foi a 
única mulher denominada Juíza.

Dentre os juízes deste período, Dé-
bora foi uma das únicas que realmente 
chegou a julgar as questões do povo 
no âmbito jurídico e de direito, pois a 
maioria se empenhou apenas em guer-
rear e livrar Israel das mãos dos inimi-
gos atuando em batalhas políticas e/ou 
militares.
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É interessante notar que além de Dé-
bora, outros juízes também possuem 
peculiaridades e, por vezes, Deus usava 
isso para dar livramento ao Seu povo. 
Veja alguns exemplos:

•Eúde – A narrativa bíblica afirma 
que este homem era canhoto, possivel-
mente o único Juiz com esta caracterís-
tica. Ao observar o desenrolar da histó-
ria, vemos que esta particularidade foi 
essencial na estratégia que levou Israel 
à vitória. Veja em Juízes 3.12-31;

•Jefté – A história nos mostra que 
este era um homem valente e valoro-
so, porém desprezado por ser filho de 
uma prostituta, ainda sim, diante de 
uma terrível batalha, suas qualidades 
foram reconhecidas ao receber um 
convite para liderar o povo. Veja em Ju-
ízes 11 e 12;

A função dos juízes na Bíblia sempre 
foi livrar o povo de seus inimigos, e era 
uma função espiritual dada por Deus 
àqueles que com certeza cumpririam o 
propósito.

Débora, a juíza
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