LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
32

Deus chamou Gideão
LEITURA BÍBLICA: Jz 2:6-23; 6:1-40; 7:1-25; Is 40:29-31; 1Co 1:26-29; Hb 11:32-34

OBJETIVO: Ver que Deus quer nos fortalecer e dar poder a nós, Seus chamados, em todas as nossas fraquezas.
Quando nos achegarmos a Ele, Ele encorajará nossos corações e nos tornará fortes para derrotar o inimigo.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Efésios 6:10 (Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder.); Isaías 40:31 (Mas os que
esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam.); Salmo 138:3 (No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Sinais que Deus mostrou a Gideão: Cole figuras de carne e pão em uma
pedra e use papel de seda colorido para representar o fogo; cole pedaços de algodão para representar a lã no
chão.

CONTEXTO: Josué morreu aos 110 anos, e todos os outros de sua geração também envelheceram e morreram.
Infelizmente, a geração que veio depois deles não conhecia o Senhor nem a obra que Ele havia feito por Israel.
Eles fizeram o que era mau aos olhos do Senhor – afastaram-se Dele e adoraram outros deuses, mesmo depois
de todas as maneiras maravilhosas com que o Senhor cuidou deles. Deus ficou irado e permitiu que os filhos
de Israel fossem entregues nas mãos de inimigos que destruíram suas terras, gado e produtos. Eles não foram
mais capazes de enfrentar seus inimigos, e ficaram muito angustiados. Com pena deles, o Senhor levantou
juízes para salvá-los de seus inimigos. Mas depois que os juízes morreram, o povo novamente seguiu outros
deuses. Em Sua ira, o Senhor disse: “Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus
pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que
Josué deixou quando morreu” (Jz 2:20-21).
CONTEÚDO: Novamente os filhos de Israel não adoraram ao Senhor; em vez disso, adoraram ídolos. Por sete
anos estiveram sob grande opressão dos midianitas e seus aliados, os amalequitas e o povo do oriente. Esses
inimigos destruíram os cereais e os produtos de Israel, bem como ovelhas, bois e gado, de modo que não havia
mais comida. Eles ficaram pobres e sofreram muito, e clamaram ao Senhor (Jz 6:1-6).

Deus Aparece a Gideão. Deus veio mais uma vez salvar Seu povo. Certo dia, um jovem chamado Gideão estava
debulhando (batendo) trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas, quando o Anjo do SENHOR lhe apareceu e
disse: “O SENHOR é contigo, homem valente.” (Jz 6:12). Gideão respondeu que se o Senhor estava com eles, por
que todos esses eventos difíceis aconteceram com Israel? O Senhor lhe disse: “Vai nessa tua força e livra Israel
da mão dos midianitas; porventura, não te enviei eu?” Gideão respondeu: “Ai, Senhor meu! Com que livrarei
Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai.” Gideão não
achava que pudesse fazer muito para salvar Israel, pois não era rico nem a pessoa mais importante de sua
família. Mas Deus respondeu e assegurou a Gideão: “Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se
fossem um só homem.”

O sinal da carne e dos bolos sendo consumidos pelo fogo. Então Gideão pediu ao Senhor que lhe mostrasse
um sinal para provar que era o SENHOR quem falava com ele. O Anjo de Deus lhe disse para colocar a carne e os
bolos que Gideão havia preparado em uma pedra e derramar o caldo que ele havia feito. O que aconteceu a
seguir foi surpreendente: a oferta foi consumida pelo fogo que se ergueu da rocha, pelas mãos do Anjo do
SENHOR! Quando viu isso, Gideão percebeu que este era o Anjo do SENHOR. Ele creu no que ouviu e viu, e
construiu um altar para Deus.
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Gideão obedece a Deus e derruba e corta os ídolos. Naquela noite o SENHOR disse a Gideão para derrubar o
altar de Baal (um ídolo) que pertencia ao pai de Gideão, e também cortar a Aserá (um poste-ídolo, a imagem
de uma deusa feminina) que estava ao lado do altar. Deus disse a Gideão para construir um altar ao SENHOR
naquele lugar e oferecer um holocausto ao SENHOR. Gideão pegou dez homens e fez o que Ele lhe dissera. Como
Gideão tinha medo da casa de seu pai e dos homens da cidade, fez isso à noite. No dia seguinte, quando os
homens da cidade viram o que havia acontecido, foram até o pai de Gideão e disseram-lhe que trouxesse Gideão
para que o matassem. Mas seu pai convenceu os homens de que, se Baal era de fato um deus, deveria ser capaz
de se defender, já que seu altar foi derrubado. Então não mataram Gideão.

O sinal da lã. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do oriente se reuniram para guerrear contra
Israel. O Espírito do SENHOR revestiu Gideão de poder; ele tocou uma trombeta e enviou mensageiros para
reunir o povo. Mas Gideão ainda não tinha tanta certeza e precisava da garantia do Senhor de que Ele salvaria
Israel como havia dito. Gideão disse ao Senhor que colocaria um pouco de lã na eira. Se aquela lã estivesse
molhada pelo orvalho e o chão estivesse seco, ele acreditaria que foi escolhido para salvar Israel. Depois que o
Senhor fez o que pediu, Gideão pediu novamente que o Senhor fizesse o oposto. Desta forma, Deus provou a
Gideão que ele foi escolhido para salvar Israel.

Preparando-se para a batalha. Gideão e o povo se reuniram para a batalha: 32.000 homens ao todo. Mas o
Senhor disse a Gideão que isso era demais. Deus não queria que o povo de Israel pensasse que venceria porque
tinham um grande exército, portanto quis que Gideão reduzisse o tamanho de várias maneiras. Deus disse a
Gideão para separar aqueles que estavam com medo e tremendo e deixá-los partir. 22.000 pessoas partiram e
10.000 permaneceram. Mas o Senhor disse que isso ainda era demais. Então disse a Gideão para trazer os
10.000 para as águas onde Ele os testaria. Gideão deveria observar como as pessoas bebiam água: aqueles que
se ajoelhassem para beber água e lambessem a água com a língua, como faz um cão, seriam separados daqueles
que usassem a mão para beber água. Adivinhe quantas pessoas permaneceram após este teste? Apenas 300
homens colocaram a água na boca com a mão; o resto se ajoelhou para beber água. Apenas os 300 homens
foram escolhidos para o exército de Gideão; todo o resto foi mandado de volta.

A derrota dos midianitas. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão que descesse ao acampamento dos
midianitas, pois Ele o havia entregado em suas mãos. Se estivesse com medo de descer, poderia ir com Pura,
seu jovem ajudante, e ouviria algo que os midianitas estavam dizendo que o fortaleceria e o encorajaria. Então
Gideão desceu com Pura para o acampamento. Ali, assim como o Senhor tinha dito, Gideão ouviu um midianita
contar um sonho ao seu companheiro, e a interpretação do sonho pelo companheiro. Foi uma descrição de sua
vitória sobre os midianitas. Gideão adorou a Deus. Ele voltou ao acampamento de Israel e disse: “Levantai-vos,
porque o SENHOR entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos.” (Jz 7:15). Gideão dividiu os 300 homens
em três grupos e deu a cada um uma trombeta, além de cântaros, com tochas dentro dos cântaros. Gideão
ordenou-lhes e deu-lhes instruções específicas sobre o que fazer: Quando chegou o momento, os três grupos
tocaram as trombetas, despedaçaram os cântaros e gritaram: “Espada pelo SENHOR e por Gideão!”, exatamente
como Gideão lhes disse para fazer. Todo o acampamento inimigo correu, gritou e fugiu. Os midianitas sofreram
uma grande derrota – e Israel teve uma vitória gloriosa! E a terra teve paz por 40 anos nos dias de Gideão (Jz
8:28).
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.

● Podemos ser sinceros com o Senhor sobre nossos medos. Embora Gideão não fosse uma pessoa forte
e poderosa, o Senhor o usou para derrotar os poderosos midianitas. Gideão foi muito sincero – ele estava
com medo e procurou a garantia do Senhor por meio de diferentes sinais. Como Gideão, quando temos medo
e sentimos que não somos capazes de enfrentar nossas situações, devemos falar com o Senhor de maneira
sincera.
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● Nossa confiança está no Senhor. O Senhor não permitiu que Gideão tivesse muitos soldados para lutar
com os midianitas. Ele não queria que Israel se orgulhasse de si mesmo e acreditasse que realizou tudo por
conta própria. Podemos nos perguntar como eles poderiam vencer com apenas 300 homens! Mas Gideão
simplesmente confiou no Senhor. Às vezes podemos nos sentir muito jovens e pequenos, mas também
podemos confiar no Senhor sempre que nos sentimos fracos ou com medo. Segunda Coríntios 12:9 diz: “A
Minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”.
● Gideão estava disposto a obedecer ao Senhor mesmo se outros fossem contra ele. Gideão obedeceu
ao Senhor destruindo o altar de Baal e a imagem de Aserá. Ele obedeceu, mesmo correndo o risco de ofender
seu pai e o povo. Naqueles dias de corrupção do povo de Deus, era raro encontrar alguém que obedecesse
ao falar do Senhor. Como deve ter sido agradável ao Senhor esta obediência! Gideão sabia quem era, um
homem escolhido pelo Senhor, e sabia que o Senhor estava com ele. Hoje devemos ser aqueles que agradam
ao Senhor – nós, assim como Gideão, devemos obedecer ao falar do Senhor mesmo que outros se oponham
ou discordem. Devemos ter a certeza de que Deus está conosco.

● Ser rápido para responder e seguir instruções com uma atitude adequada. Quando os 300 homens
foram divididos em três companhias, Gideão deu-lhes instruções específicas sobre quando tocar as
trombetas, quando quebrar os jarros e quando gritar. Esses 300 homens obedeceram e seguiram as
instruções. Quando nossos pais ou professores nos dão instruções específicas, devemos seguir com cuidado.
Por exemplo, de manhã precisamos nos preparar bem para a escola, fazendo certas coisas. Seguimos as
instruções de nossos pais para nos prepararmos para a escola? Quando o professor dá instruções, nós
seguimos? (Por exemplo, treinamento para emergências, dever de casa ou tarefas escolares).

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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