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G
ideão estava vivendo dias difíceis. 
Sua nação estava sendo oprimida 
pelos midianitas.  Tudo era 

devorado pelos opressores. Estavam nesta 
situação porque fizeram o que era mau 
perante o Senhor, não ouviram Sua voz. 
Afastaram-se de Deus. Toda vez que este 
afastamento acontecia, o povo ficava em 
aperto. Quando clamavam ao Senhor e se 
voltavam para Ele, eram socorridos. 

Mas vamos observar a vida de Gideão. 
Um homem simples, comum, como eu e 
você. Vivia numa situação de crise.

Esse homem recebe o chamado de 
Deus. Mesmo com suas debilidades e 
fraquezas, vivendo num período nada 
favorável, ele se tornou um exemplo de fé, 
um bom testemunho para nós, citado em 
Hebreus 11.32-34.

Vamos observar algumas coisas a 
respeito de Gideão e aprender como nos 
tornarmos um bom testemunho de fé

1. MUDAR A FORMA DE SE VER
Era alguém que se via fraco e foi 

chamado pelo Senhor de “homem valente” 
(Jz 6.12 e 15).

Ele expõe para o Senhor como ele se 
via: o mais pobre, o menor. Ele deve ter 
achado que o anjo do Senhor havia se 
enganado.

Na carta aos Hebreus lemos “da 
f raqueza t i raram força ,  f izeram-se 
poderosos em guerra”. Isso aconteceu com 
Gideão e tantos outros que se tornaram 
exemplos para nós. 

Gideão recebeu do Senhor a identidade 
de homem valente. Foi consolidado nesta 
verdade e rompeu.

Quantas vezes nós nos vemos assim – 
fracos, pobres, incapazes, gafanhotos na terra 
de gigantes, sem valor. Não tomamos posse 

da identidade que temos em Jesus. Não 
aceitamos o chamado, o propósito de 
Deus para nós.  Ao invés de nos 
consol idar mos na verdade, nos 
consolidamos na mentira. E perdemos 
muitas oportunidades de romper, de ser 
bom exemplo, bom testemunho.

Deus não nos vê com nós nos vemos. 
Ele acredita em nós. Investe em nossas 
vidas. Não desiste de nós.

- Creia que o Senhor é contigo, homem 
(mulher) valente!

2. VENCER A INCREDULIDADE E 
ROMPER EM FÉ

Gideão fez um discurso de incrédulo 
(Jz 6. 13): “Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco 
por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de 
todas as suas maravilhas que nossos pais nos 
contaram?”  Tipo assim: Nunca vi uma, será 
que realmente existiram? 

A incredulidade cega. Quantas 

maravilhas acontecem o tempo todo e nós 
não vemos, não observamos?

Às vezes acusamos Deus em vez de 
reconhecer que nós é que nos afastamos 
dEle.

Sem fé não há como nos relacionarmos 
com Deus.

O Senhor mostra a Gideão que ele não 
estava só (versos 14 e 16). O Senhor estava 
com ele e,  por isso, ele poderia aceitar ser 
enviado na certeza de que venceria. A 
multidão dos inimigos seria como um único 
homem. Ele não estava em desvantagem.

Precisamos ouvir Deus. A fé vem pelo 
ouvir a Palavra de Deus, buscar o que edifica 
nossa fé. Acreditar que Ele é Deus presente, 
está conosco, nos fortalece e nos faz 
vencedores.

Em Hebreus 11.33 diz : “por causa da 
fé....” passaram por tudo. Enfrentaram o 
fogo, prisão, apedrejamento...

I João 5.4 – porque todo o que é nascido 
de Deus vence o mundo, e esta é a vitória 
que vence o mundo: a nossa fé – em Jesus, o 
filho de Deus.

3. VENCER O MEDO
Gideão era um homem atribulado, 

cheio de medo e se tornou cheio da paz, e 
aprendeu a vencer o medo (Jz 6.24).

Observamos isso na vida dele, em sua 
conversa com o anjo do Senhor. Ele 
edificou um altar e o chamou “O Senhor é 
paz”. Não deixou mais o medo lhe controlar 
– o medo traz tormento. Mas continuou 
lutando contra o medo.  A paz inundou sua 
vida. 

Quando foi lutar, os inimigos eram uma 
multidão como a areia do mar. Ele, com 
apenas trezentos soldados, iria destruí-los.

Juízes 7.12 – Ali estava o valente 
Gideão, homem de fé, cheio de coragem e 
paz.

Célula: Você não pode ficar de fora!
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V I S Ã O

Ser uma grande família, cujos 

membros são instruídos para se 

tornarem discípulos maduros de Cristo, 

que ganham e edificam vidas, 

em nome de Jesus.

M I S S Ã O

“Vida com Deus”

PALAVRA PROFÉTICA 2017 R E U N I Õ E S

Domingo: Adultos e Crianças, às 9h30 e 19h.  

SEMANAL

MENSAL

Santa Ceia: Todo primeiro Domingo, às 19h.

ANO XVII, N° 861, 27 de Agosto de 2017
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ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS Escala de Serviço: Agosto

Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário,  eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis 
fruto,  e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. 
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Núcleo IMM - Jabaeté: Av. Bélgica, 68, Quadra 60 - Jabaeté - Vila Velha - ES

COMO SER UM BOM TESTEMUNHO DE FÉ
(Juízes 6.11-17)



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1. O que mais te chamou a atenção na vida de Gideão? Por que?

2. Nas observações a respeito da vida de Gideão, em qual ou quais delas você precisa se ajustar mais? Justifique sua resposta.

3. Você tem perseverado na sua caminhada de fé?

REFLEXÃO

O Senhor diz para nós: “Paz seja contigo! 
Não temas!”

Não deixe o medo te controlar, te 
paralisar. Seja o que for que você estiver 
passando, não temas! Jesus nos deixou a 
Sua paz (João 14.27): “Não se turbe o vosso 
coração e nem se atemorize”.

Não inviabilize o chamado de Deus para 
sua vida por causa do medo. Vai nesta tua 
força, o Senhor te enviou. Ele é contigo!

De 32.000 homens que vieram para lutar 
junto com Gideão, 22.000 voltaram quando 
ele falou para quem fosse tímido e medroso 
voltar. É muita gente controlada pelo medo!

4. OBEDECER AO SENHOR (Jz 6.25-
27)

Gideão foi obediente ao Senhor. Fez 
tudo como o Senhor lhe dissera. Ele 
destruiu o altar de Baal, que era do seu pai, 
levantou altar para Deus e ofereceu um 
holocausto a Ele. Tudo conforme Deus 
ordenou.

Obedecer às vezes não é fácil – requer 
renúncia, às vezes sacrifícios e vencer o 
medo. Ele teve medo, mas obedeceu. Foi 
para a guerra com 300 homens, seguindo a 
instrução de Deus e venceu.

A obediência traz bênçãos (Dt. 28).
Decida obedecer ao Senhor de forma 

absoluta. Não arranje justificativas para não 
obedecê-lO, nem argumentos. Obedeça!

5. REVESTIR-SE DO ESPÍRITO DO 
SENHOR (Jz  6.34)

Gideão foi revestido pelo Espírito de 
Deus, foi ungido para libertar o povo, para 
cumprir o chamado do Senhor.

A unção faz toda a diferença na nossa 
vida. Agora a presença de Deus estava com 
ele todo o tempo, o conduziu e o capacitou.

Precisamos buscar o revestimento do 
poder que vem do alto, o batismo no 
Espírito Santo, os dons para edificação da 
igreja do Senhor.

Enchei-vos do Espírito! A unção precisa 
ser renovada.

A parábola das dez virgens fala da 
necess idade da unção. Ela é nosso 

combustível. Precisa ser reabastecida 
sempre. Não pode parar. Não pode acabar. 
O Noivo está voltando. Jesus está voltando! 
Precisamos de mais unção!

6. ADORAR AO SENHOR ANTES DA 
BATALHA (Jz 7.9-15)

Gideão adorou ao Senhor antes da 
batalha.

O Senhor mandou que ele fosse ao 
arraial dos midianitas para que ele vencesse 
o medo e se fortalecesse. 

Ele ouviu o sonho que certo homem 
contava a outro, e seu significado, onde o 
inimigo reconhecia que Deus os havia 
entregado nas mãos de Gideão. Isso foi uma 
confirmação.

Sua atitude foi de adorar antes de 
começar a lutar. Foi fortalecido e mais uma 
vez venceu o medo.

Devemos adorar ao Senhor em todo 
tempo, mesmo antes da vitória chegar, 
declarando quem Ele é, Sua grandeza e 
soberania. Precisamos ter uma vida de 
adoração não somente quando tudo vai 
bem. Deus é digno de adoração sempre. Ele 
procura esses adoradores para que O 
adorem em espírito e em verdade.

7. SER PACIFICADOR E HUMILDE 
(Jz 8.3, 23)

A tribo de Efraim ficou chateada por 
não ter sido chamada para lutar com 
Gideão. Eles ajudaram somente no final da 
perseguição, quando os midianitas fugiam. 
E Gideão pacifica a situação. Falou palavras 
que abrandaram a ira deles. Ele poderia ter 
agido diferente, mas escolheu pacificar.

Será que temos sido pacificadores?
Quando alguém chega até nós com o 

coração inflamado, atiçamos mais lenha na 
fogueira ou agimos como bombeiros?

Fogo estranho tem que ser apagado: ira, 
fofoca, murmuração etc. “Bem-aventurados os 
pacificadores, porque serão chamados filhos de 
Deus” (Mt 5.9).

O povo, após a vitória, quis fazer de 
Gideão governador, rei de Israel (Jz. 8.23), 
mas ele não aceitou. Foi sábio ao declarar 

que o Senhor iria dominar, governar, 
reconhecendo a grandeza de Deus e não a 
dele. Não deixou a vaidade, a soberba subir 
à cabeça. Sabia que tudo acontecera por 
obra de Deus. Teve uma atitude humilde.

Deus resiste ao soberbo. Felizes são os 
humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus 
(Mt 5.3). O humilde tem visão correta de 
quem é Deus e de si mesmo. Sabe que é só 
um instrumento nas mãos do Senhor. A 
honra e a glória são do Senhor, sempre.

São poucos capítulos falando da vida de 
Gideão, mas o suficiente para ser citado em 
Hebreus 11, onde encontramos uma lista 
top de pessoas que são exemplos de fé: 
Abel, Enoque, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, 
José, Moisés, e  Gideão está entre eles.

Nós temos um chamado. Existe um 
propósito de Deus para cada um de nós. 
Não deixe que as circunstâncias pelas quais 
você está passando te oprimirem.

Você está se sentindo fraco, debilitado, 
roubado, injustiçado? Olhe para Gideão. 
Ao observarmos sua vida aprendemos 
muito, assim como a dos demais heróis da fé.

Mesmo que não estejamos vivendo os 
melhores dias de nossas vidas, precisamos 
decidir ser um bom testemunho de fé, até o 
final.

Corramos com perseverança a carreira 
que nos está proposta (Hb 12.1-2).

Olhemos firmemente para Jesus, autor 
e consumador da nossa fé. Precisamos focar 
nEle.

Não adianta começar bem na fé e não 
perseverar. É preciso começar e perseverar 
até o fim.

Que sejamos um bom testemunho de 
fé, para a glória de Deus.

No amor do Senhor Jesus, autor e 
consumador da nossa fé.

Prs. Sérgio e Luciana Campbell

M E D I T A Ç Ã O D I Á R I A

Segunda

Dia Passagem

Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Sábado

Domingo

Seguindo estas leituras, você lerá toda a Bí-
blia em um ano.

O que Deus está me falando?

O que vou fazer com base nisto?

Leia cada passagem, respondendo 
às perguntas:

1

2

Agenda

  INTERCESSÃO MISSIONÁRIA

Religião Principal:

País da Semana:

População do País:

Capital:

O México tem a maior população de língua 

espanhola e a maior economia da América 

Latina depois do Brasil. É também um dos 

países mais violentos do mundo, como 

resultado da presença do crime organizado. O 

número de deslocados internos se multiplicou 

cerca de 36 vezes em sete anos, passando de 

“apenas” 8 mil em 2009, para 287 mil em 2015.

A situação de opressão aos cristãos é uma 

mistura de diferentes mecanismos de 

perseguição – dentre eles a corrupção, o crime 

organizado, o antagonismo étnico, a 

intolerância secular e o protecionismo 

denominacional – que juntos tornam a vida na 

comunidade local muito complicada para os 

seguidores de Cristo. 

Projeto

www.projetounidade.com.br

Dt. 29-31
Dt. 32-34

Js. 1-3
Js. 4-6
Js. 7-9

Js. 10-12
Js. 13-15

130,2 milhões

MÉXICO

Cidade do México

Retiro de Casais

Será nos dias 22 a 24/09, em 

Guarapari, Riacho das Pedras.

- Inscrição: somente na secretaria.

- Investimento: R$ 500,00 o casal.

Vagas limitadas!

Capacitação Profissional 

Curso de capacitação profissional 

gratuíto.

- Quem pode fazer: discípulos da 

Manancial que tenham Ensino Médio 

completo, possuam computador em 

casa e gostem de matemática e 

informática

- Vagas disponíveis: 6 vagas.

Interessados enviar mensagem via 

whatsapp para Vítor Guiotti: (27) 

99701-3912

Porto Seguro 2018

Comece a se preparar para o 

Congresso de Resgate da Nação Porto 

Seguro 2018.

Caravana: 10 x R$ 70,00 (valor 

válido até dezembro de 2017 - inclui 

transporte e hospedagem com café e 

almoço). Sônia: (27) 9 9939-5022. 

Inscrição do evento: somente no 

site www.mir12.com.br. Valores 

promocionais, de acordo com a 

localização do assento.

Dízimos On-line

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X  / Conta: 7409-8

 CNPJ: 03719951/0001-03.

Faça o depósito e entregue o 

comprovante durante os cultos.

Retiro do Congo 

No próximo final de semana 

estaremos comemorando o 4º 

aniversário do Núcleo Manancial em 

Retiro do Congo. Confira a 

programação:

- 01/09 (Sexta-Feira), às 19h30: 

Cine Manancial.

- 02/09 (Sábado), às 19h30: Festa 

na Roça, com barraquinhas, pula-pula 

e muito mais! 

Entrada Franca!

Campanha do Agasalho

Exerça solidariedade. Doe 

agasalhos e cobertores para ajudar 

aqueles que precisam.

Procurar: Odair, Moara ou 

Cristiane Barbosa.

Evangelismo em Jabaeté

Um grande mover evangelístico vai 

acontecer em Jabaeté no mês de 

Setembro. Confira:

 - Treinamento: 02/09 (sábado), 

às 14h30, no Núcleo em Jabaeté.

 - Impacto evangelístico: 09/09 

(sábado), às 14h30, no Núcleo em 

Jabaeté.

 Todos os que quiserem participar 

estão convidados! Procurar Paulo ou 

Vanessa.
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