Capítulo 4
Cada Um no Seu Lugar
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 30
Objetivo: Aprender com a vida de Gideão os segredos
espirituais da fé e da obediência.
“Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
‘O Senhor está com você, poderoso guerreiro… Com a
força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midiã.
Não sou eu quem o está enviando? ’” (Juízes 6:12 -14).
Muitos anos tinham se passado desde a travessia do Mar Vermelho. O
povo de Deus tinha se desviado e estava dominado e oprimido pelos
midianitas. Deus ouviu o clamor de Israel e escolheu Gideão para libertálos. Quando um anjo de Deus falou com Gideão, ele quis se certificar de
que Deus realmente realizaria um milagre como costumava fazer nos
tempos de Moisés. O anjo do Senhor dirigiu-se a Gideão como “poderoso
guerreiro”, mesmo estando Gideão com medo. Deus demonstrou através
de Gideão que Ele se agrada de usar o menor, o mais fraco e o comum
para executar milagres extraordinários.
É importante quando Deus lhe chama para fazer uma obra para Ele, e
você se dispõe a executá-la sabendo que Deus lhe enviou e está com você.
Você tem que aprender alguns segredos espirituais que os Juízes e outros
libertadores, como Moisés, tiveram que aprender. Alguns desses segredos
espirituais são:
• Não importa quem ou o que você é; o que importa é quem e o que Deus
é;
• Não importa o que você faz; o que importa é o que Deus pode fazer;
• Não importa o que você quer; o que importa é o que Deus quer;
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• E quando os milagres acontecem você olha para trás e diz: “não foi o
que eu fiz, mas o que Deus fez, porque Deus me enviou e estava comigo”.

Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? Os midianitas foram um dos mais terríveis
opressores de Israel e fizeram tudo que podiam para destruir a terra.
2. Verdadeiro ou falso? O Anjo do Senhor via Gideão como alguém fraco
e sem importância alguma.
3. Verdadeiro ou falso? Deus tem o direito de nos testar, mas nós não
temos o direito de testá-Lo.
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4. Como Deus respondeu ao pedido de Gideão de fazer milagres como
nos velhos tempos?
a. Ele ficou bravo.
b. Ele disse que Gideão era parte de um milagre que estava prestes
a acontecer.
c. Ele disse a Gideão que os milagres não aconteciam mais.
d. Ele sentiu pena de Gideão.
5. Como somos fortalecidos por saber que Deus nos enviou para trabalhar
na Sua obra?
a. Sabemos que fazemos tudo na força do Senhor e contando com
Suas bênçãos.
b. O fato de Ele nos ter escolhido mostra como Deus confia em
nossa capacidade.
c. O fato de Ele nos ter escolhido nos faz lembrar que Deus nos
ama muito mais do que Ele ama outros pessoas.
d. O fato de Ele nos ter escolhido coloca pressão em nós para
fazermos tudo bem feito.
6. Por que Deus gosta de escolher os fracos? (Assinale todas as
alternativas que se aplicarem)
a. Para que eles aprendam a ser fortes.
b. Porque Ele sabe que eles terão que depender dEle.
c. Porque isso mostra o Seu poder e Sua força.
d. Ele não gosta. Ele escolhe os fortes.
7. Qual é o propósito de Deus ao derramar fé sobre alguém? (Assinale
todas as alternativas que se aplicarem)
a. Manter-nos ignorantes a respeito dos Seus planos.
b. Impedir-nos de adorar outros deuses.
c. Testar e provar nossa fé.
d. Dar-nos prova dEle.
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8. Como Deus respondeu a primeira vez que Gideão Lhe pediu
confirmação com o novelo de lã?
a. Ele atendeu ao pedido de Gideão.
b. Ele pediu a Gideão para ter fé sem precisar de confirmação.
c. Ele ficou impaciente com Gideão.
d. Ele decidiu escolher outra pessoa.
9. Por que Deus atendeu ao segundo pedido de confirmação de Gideão
com o novelo de lã?
a. Ele queria que Gideão aprendesse a sempre pedir duas vezes
por direção.
b. Ele queria confirmar e fortalecer a fé de Gideão.
c. Para dar uma resposta diferente da primeira.
d. Deus queria provar que sempre nos fala por meio de sinais.
10. Qual é a diferença entre pedir confirmação a Deus e testá-Lo?
a. Não tem diferença.
b. As duas primeiras vezes é confirmação. Depois, é testar a Deus.
c. Pedir confirmação é sinal de falta de fé e testar a Deus é sinal de
rebelião.
d. Pedir confirmação é sinal de um coração que quer agir por fé,
mas testar a Deus é exigir que Deus faça prova dEle para nós.
11. Por que Deus disse a Gideão para destruir os ídolos do seu pai?
a. Para provar a obediência e a fé de Gideão.
b. Deus queria que Gideão fosse morto.
c. Deus estava com medo do ídolo.
d. Deus queria ver se Gideão seria tolo o suficiente para ofender o
seu pai.

22

12. Que tipo de pessoa Deus prefere usar?
a. A maioria do seu povo. Quanto mais gente, melhor.
b. Uma única pessoa, porque é difícil de fazer as pessoas
trabalharem em grupo.
c. Uma minoria fiel.
d. Ele prefere agir sozinho.
13. O que foi exigido do exército de Gideão para vencer os midianitas?
a. Um grande exército.
b. 100% de participação.
c. Alianças com outros países.
d. Anos de planejamento.
14. O que Deus preferiu usar para vencer o exército dos midianitas?
a. 32.000 soldados valentes.
b. 10.000 israelitas valentes.
c. Um plano divino e 300 homens.
d. Fogo do céu.

Se você fosse do exército de Gideão, você seria um dos que
voltaram para casa? Ou um dos que estavam totalmente
comprometidos com a causa? De que maneira você acha
que poderia se comprometer mais com o Reino de Deus?

Agradeça a Deus pelas vitórias que Ele tem dado e peça a
Ele que lhe mostre como você pode servi-Lo com
fidelidade. Peça a Ele que lhe ajude a ser como a minoria
fiel do exército de Gideão, da qual cada um assumiu sua
devida posição.
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