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Introdução: o estudo dessa semana tem como personagem principal um homem chamado 
Gideão. Ele foi um dos juízes levantados por Deus em tempos emergenciais, a fim de não 
deixar que a nação fosse destruída. Nos dias de Gideão, Israel vivia sob a opressão dos 
midianitas e dos amalequitas. Diz a Bíblia que todas as vezes que Israel semeava, esses povos 
se acampavam contra eles e destruíam os produtos da terra e não deixavam sustento algum, 
nem ovelhas, nem bois, nem jumentos (6:3, 4). 

 
Foi nesse contexto que Deus levantou Gideão. Havia nele um grande potencial de liderança, 
todavia, envolvido por uma circunstância negativa, ele não se sentia capaz de realizar o que 
Deus estava lhe propondo. Esse é o ponto principal do estudo dessa semana. Muitos têm um 
grande potencial para desenvolver a própria vida e para a obra de Deus, mas nem mesmo 
sabem disso. As derrotas e vexames do passado roubam a confiança e já não se sentem 
capazes de aceitar desafios. 

 
Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Entretanto, vemos na sua vida aspectos 
fundamentais usados por Deus para que o seu potencial fosse resgatado. No caso específico de 
Gideão foi o surgimento da sua liderança que levou Israel a triunfar sobre os inimigos. Porém, 
existem outros sonhos, potenciais e talentos que estão enterrados na vida de muita gente e 
que podem ser resgatados. 

 
Vejamos, então, como foi o processo usado Deus. 

  
1. Base profética – o verso 6 diz que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas 

e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A resposta de Deus ao clamor do povo foi enviar um 
profeta que lhes mostrou o desvio da rota. Israel tinha sobre si decretos proféticos de vitória 
se eles permanecessem no caminho e não se desviasse dele. Foi isso que o profeta lhes trouxe 
à memória. O resgate do nosso potencial está intimamente ligado à palavra profética que foi 
liberada sobre a nossa vida.  

 
Por exemplo: quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores (Rm 8:37), Deus não 
está usando uma figura de linguagem. Realmente somos mais que vencedores, entretanto isso 
está ligado ao rumo que damos a nossa vida. Se trilharmos o caminho proposto, certamente 
colheremos as vitórias. Foi nessa perspectiva que o profeta enviado por Deus falou. Em outras 
palavras, ele estava dizendo que a mão de Deus sempre esteve estendida para abençoá-los, 
mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor (6:10). Nesse aspecto vemos que a palavra 
profética nos traz de volta ao rumo correto.   

 
2. Mudança de Linguagem – em segundo lugar, vemos que Deus iniciou uma reciclagem em 

Gideão a partir da mudança da linguagem que se utilizava em Israel. No verso 12, o anjo 
chama Gideão de homem valente. É interessante essa abordagem, sobretudo se levarmos em 
consideração que Gideão estava malhando o trigo no lagar a fim de esconder o que havia 
produzido e salvar o trigo das mãos do inimigo. Veja que Gideão estava totalmente na 
defensiva, com medo do adversário, mas o anjo o chama de “homem valente”. 
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Na versão NVI, o mesmo texto diz: “O Senhor está com você, poderoso guerreiro”. Como 
chamar alguém de poderoso guerreiro quando ele está se escondendo do inimigo, com medo 
de ser destruído? Na verdade, Gideão não sabia que dentro dele existia todo esse potencial 
sufocado por uma circunstância negativa. Depois de uma palavra profética, Deus dá sequência 
ao processo mudando a linguagem, fazendo com que Gideão descobrisse em si mesmo o 
grande homem que ele era nas mãos de Deus. Isso fica claro no verso 14, quando o anjo diz: 
“Vai nessa tua força”. A força que há em nós, por menor que seja, interessa a Deus. Na nossa 
força está a nossa disposição, e na nossa disposição Deus manifesta o seu poder. 

 
3. Obediência – em terceiro lugar, o potencial é restaurado quando Gideão descobre a bênção 

que é obedecer. No verso 25, Deus diz a Gideão que ele deveria destruir o altar de Baal que 
estava na casa de seu pai. Gideão obedece e o sobrenatural é desatado sobre a sua vida. Um 
homem aparentemente fraco, sem nenhuma liderança, é levantado por Deus como chefe e 
com apenas 300 homens derrotou os seus opressores.   

 
Aquilo que podemos ser nas mãos de Deus já está dentro de nós. Todavia, o nosso grande 
potencial só aparece na sua totalidade, quando nos tornamos obedientes. A tônica dos tempos 
dos Juízes se resume no último versículo desse livro: “Naqueles dias não havia rei em Israel, 
cada um fazia o que achava mais reto” (Jz 21:25). Entretanto, no tempo dos Juízes, Deus 
também encontrou pessoas que escolheram lhe obedecer e todas elas tiveram algo em 
comum: “A mão do Senhor foi com elas e por isso se tornaram vitoriosas”. 
 


