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Midiã Rouba  
Tudo de Israel
Juízes 6:1-10

Os israelitas não conseguiam 
parar de pecar e começaram a 
adorar outros deuses novamente. 
Então, o Senhor permitiu que a 
nação de Midiã governasse Israel 
por sete anos, e os midianitas 
eram cruéis. Onde quer que 
os israelitas plantassem, os 
midianitas acampavam para que 
seu gado e ovelhas pastoreassem 

e comessem cada grão. Os 
midianitas roubavam o que 
podiam do povo de Israel, e isso 
era tão ruim que alguns israelitas 
fugiam para as montanhas e se 
escondiam em cavernas. Eles 
clamaram a Deus: “Socorro!” 
Então, Deus enviou um profeta 
para dizer ao povo: “Eu sou o 
seu Deus. Vocês foram escravos 
no Egito, mas eu lhes resgatei. 
Quando os seus inimigos vieram 
contra ti, eu ajudei vocês a se 
livrarem deles. Mas, mesmo 
depois de tudo isso, vocês ainda 
me desobedeceram”.
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O Senhor Escolhe Gideão
Juízes 6:11-24

Naquela época, o Senhor enviou 
um anjo à cidade de Ofra. O 
anjo sentou-se debaixo de uma 
grande árvore, perto de onde um 
jovem chamado Gideão estava 
colhendo trigo.

O anjo caminhou em sua 
direção e disse: “O Senhor 
está contigo. Você é um forte 
guerreiro”. 

Gideão respondeu: “Então por 
que essas coisas terríveis estão 
acontecendo conosco? Nós 
ouvimos as histórias de como 
Deus resgatou nossos pais no 
Egito, mas eu acho que Ele deve 
ter se esquecido de nós. Deus 
não fez nada para nos salvar dos 
midianitas”.

Naquele momento, o Senhor 
falou: “Não se preocupe mais. 
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Eu estou escolhendo você para 
salvar Israel”.

“Por que eu?”, Gideão 
perguntou. “Meu clã é o mais 
fraco da nossa tribo. E eu nem 
sou uma pessoa importante.”

O Senhor respondeu: “Você 
pode salvar Israel porque eu 
vou te ajudar. Você derrotará 
os midianitas como se fossem 
apenas um homem”.

“Deixe-me ver se Tu és 
realmente o Senhor”, disse 
Gideão. “Espere aqui que eu vou 
preparar uma oferta.”

Foi quando Gideão matou um 
cabrito e assou sua carne. Ele 
colocou a carne sob a árvore com 
um pouco de pão e, em seguida, 
observou quando o anjo tocou 
a oferta com a ponta de seu 
cajado. A oferta pegou fogo e a 
fumaça subiu até o céu. Gideão 
ficou com medo, mas o Senhor 
disse: “Não precisa ficar com 
medo”.

 Sendo assim, Gideão 
construiu um altar para Deus e o 
chamou de “O Senhor Acalma o 
Nosso Medo”.
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Gideão Destrói o  
Altar de Baal
Juízes 6:25-31

Naquela noite, o Senhor falou 
para Gideão: “Pegue o touro do 
seu pai e use-o para destruir o 
altar de Baal. Depois, construa 
um novo altar em honra a mim”.

Gideão chamou dez servos 
para ajudá-lo, mas ele tinha 
medo de que alguém os visse. 
Então, eles trabalharam durante 
a noite enquanto todos estavam 
dormindo. 

Na manhã seguinte, as pessoas 
descobriram que o altar de Baal 
havia sido destruído. Quando 
viram um novo altar dedicado 
a Deus, elas se enfureceram e 
gritaram: “Quem fez isso?” 

“Foi Gideão”, alguém disse. 

O povo foi até a casa de 
Gideão, e seu pai, Joás, abriu a 
porta.

“Traga o seu filho!”, eles 
gritaram. “Ele destruiu o altar de 
Baal e deve morrer!”

Joás não tentou se esconder 
da multidão furiosa e não teve 
medo deles. 

“Vocês estão tentando salvar 
Baal?”, ele perguntou. “Se Baal 
realmente é um deus, ele pode 
cuidar disso sozinho. Deixem ele 
mesmo se vingar do meu filho.”
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Gideão Pede um  
Sinal a Deus
Juízes 6:33-40

Os midianitas e muitas outras 
nações planejavam atacar Israel. 
Eles atravessaram o rio Jordão e 
acamparam no vale de Jezreel.

Naquele momento, Gideão 
estava com o Espírito do Senhor. 
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