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A	  Perseverança	  de	  Gideão	  
	  

Juízes	  6:1-‐8:32	  
	  

Tradução	  em	  Português	  feito	  por	  Pauline	  Meeker	  
	  
Vindo	  Gideão	  ao	  Jordão,	  passou	  com	  os	  trezentos	  homens	  que	  com	  ele	  estavam,	  cansados	  
mas	  ainda	  perseguindo	  (Juízes	  8:4	  Versão:	  João	  Ferreira	  de	  Almeira	  Revista	  e	  Atualizada).	  
	  
Há	  uns	  anos	  atrás	  perguntamos	  a	  uma	  colega	  “Como	  vão	  seus	  estudos	  da	  língua	  
Flamengo?”	  Nós	  estávamos	  na	  Bélgica	  visitando	  outras	  equipes	  missionárias.	  No	  ano	  
anterior	  ela	  fazia	  parte	  da	  nossa	  equipe	  em	  Londres.	  Queríamos	  saber	  se	  ela	  conseguiu	  
aprender	  a	  nova	  língua.	  Ela	  nos	  respondeu	  dizendo,	  “Ah,	  estar	  ótimo!	  Eu	  já	  estou	  falando	  
Flamengo!	  Mas	  leva	  muita	  disciplina	  e	  perseverança.”	  
	  
Em	  1992,	  muitas	  vezes	  quando	  eu	  telefonava	  um	  outro	  colega	  na	  obra	  em	  Barcelona,	  ele	  
muitas	  vezes	  estava	  em	  uma	  sessão	  ou	  outra	  internacional	  de	  preparação	  evangelístico	  
para	  as	  Jogos	  Olímpicos.	  Outras	  vezes	  ele	  estava	  em	  Sevilla,	  no	  sul	  da	  Espanha,	  com	  a	  
comitê	  de	  Expo	  92	  ou	  ate	  visitando	  uma	  das	  outras	  equipes.	  Sempre	  ele	  dizia,	  "Não	  é	  o	  
trabalho	  que	  nos	  dar	  cansaço,	  gostamos	  de	  trabalhar!	  Mas	  são	  os	  vários	  atrasos	  e	  
dificuldades!"	  
	  
O	  Dicionário	  Houaiss	  da	  Língua	  Portuguesa	  do	  Instituto	  Antônio	  Houaiss,	  RJ	  2004	  diz:	  
qualidade	  de	  quem	  persevera,	  pertinácia,	  constância	  (latin:	  perseverantia,	  ae)	  constância,	  
continuação,	  prolongação,	  prolongamento.	  	  
	  
Gideão	  enfrentou	  onda	  após	  onda	  de	  dificuldades	  e	  ainda	  perseverou:	  
	  
1.	  O	  Temor	  (Juízes	  6:11-‐24).	  Quando	  Gideão	  percebeu	  que	  o	  Anjo	  do	  Deus	  havia	  lhe	  
encontrado	  quando	  estava	  malhando	  o	  trigo	  no	  lagar,	  teve	  grande	  temor	  (Juízes	  6:22-‐24).	  
O	  que	  é	  melhor	  que	  ter	  o	  temor	  do	  Senhor?!	  Muitos	  O	  temem,	  e	  O	  ignoram	  ou	  fazem	  de	  
conta	  que	  Ele	  não	  existe.	  Romanos	  5:1	  nos	  diz	  que	  quem	  põe	  sua	  fé	  em	  Jesus	  Cristo,	  terá	  
“paz	  com	  Deus”.	  Quando	  medos	  do	  seu	  passado	  voltam	  a	  te	  atormentar,	  rejeitá-‐los.	  
Lembrem-‐se	  sempre	  que	  ...	  as	  coisas	  antigas	  já	  passaram;	  eis	  que	  se	  fizeram	  novas	  (2	  
Coríntios	  5:17).	  	  
	  
2.	  As	  Ameaças.	  O	  Senhor	  ordenou	  que	  Gideão	  destruísse	  o	  altar	  de	  seu	  pai	  a	  Baal	  e	  também	  
o	  poste-‐ídolo	  que	  estava	  junto	  dele,	  e	  construir	  um	  altar	  ao	  Senhor	  Deus.	  Os	  altares	  
construídos	  para	  Baal	  eram	  8	  metros	  de	  largura.	  Ele	  necessitou	  da	  ajuda	  de	  10	  servos	  para	  
desmontar	  o	  altar.	  Da	  mesma	  forma	  que	  ele	  precisou	  dos	  'músculos'	  dos	  servos,	  também	  
necessitou	  a	  autoridade	  ou	  'músculos'	  dos	  10	  mandamentos	  para	  cumprir	  a	  obra.	  Os	  
homens	  da	  cidade	  ameaçaram	  assassinar	  o	  Gideão	  (Juízes	  6:28-‐30).	  Gideão	  se	  tornou	  um	  
grande	  exemplo	  a	  família	  dele.	  Isto	  não	  é	  sempre	  fácil,	  especialmente	  para	  jovens.	  A	  família	  
muitas	  vezes	  espera	  o	  jovem	  a	  carregar	  os	  pesos	  da	  família	  mas	  não	  se	  lembra	  que	  é	  
inexperiente.	  Se	  o	  jovem	  “testifica”	  muito	  mas	  não	  ajuda	  na	  família,	  não	  vão	  o	  escutar.	  No	  
caso	  de	  Gideão	  talvez	  foi	  mais	  fácil	  sendo	  homem	  de	  família	  e	  trabalhador.	  Mas	  mesmo	  
assim	  as	  ameaças	  ainda	  foram	  serias	  …	  em	  fim,	  queriam	  matar	  Gideão.	  
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3.	  As	  Dúvidas.	  Quando	  o	  exército	  midianita	  se	  juntava,	  o	  espirito	  do	  Senhor	  revestiu	  a	  
Gideão	  e	  Gideão	  juntou	  seu	  exército.	  Mas	  mesmo	  assim	  tinha	  algumas	  dúvidas.	  Será	  que	  
Deus	  realmente	  poderia	  salvar	  Israel	  por	  intermédio	  dele?	  
	  
a.	  Ele	  colocou	  uma	  porção	  de	  lã	  na	  eira	  como	  prova	  da	  vontade	  de	  Deus	  (Juízes	  6:36-‐40).	  É	  
incrível	  pensar	  que	  Gideão	  ainda	  teve	  dúvidas	  mesmo	  após	  do	  encontro	  com	  o	  Espirito	  de	  
Deus!	  Mas	  a	  vida	  cristã	  é	  assim	  também.	  Não	  se	  trata	  do	  mesmo	  pecado	  de	  desconfiança	  e	  
rebelião	  da	  historia	  em	  Hebreus	  3	  e	  4,	  que	  se	  refere	  aos	  que	  saíram	  do	  Egito.	  Aquele	  
exemplo	  é	  mais	  parecido	  com	  as	  atitudes	  dos	  fariseus	  que	  tentavam	  e	  testavam	  Jesus	  
pedindo	  sinais.	  Gideão	  amava	  o	  Senhor	  e	  queria	  muito	  fazer	  Sua	  vontade	  mas	  enfrentou	  
algumas	  dúvidas	  pelo	  caminho.	  Não	  é	  pecado	  duvidar.	  Nota	  como	  O	  Senhor	  foi	  bastante	  
paciente	  com	  Gideão	  quando	  ele	  colocou	  a	  lã	  na	  eira.	  
	  
b.	  Deus	  quer	  sim	  nos	  guiar.	  Salmos	  48:14	  diz	  que	  Ele	  é	  nosso	  Deus	  “para	  todo	  o	  sempre”	  e	  
nos	  guiará	  até	  a	  morte.	  Que	  segurança	  maravilhosa!	  Não	  olhem	  para	  as	  estrelas	  
procurando	  sinais	  (Deuteronômio	  4:19).	  	  “Guarda-‐te	  não	  levantes	  os	  olhos	  para	  os	  céus	  e,	  
vendo	  o	  sol,	  a	  lua	  e	  as	  estrelas,	  a	  saber,	  todo	  o	  exército	  dos	  céus,	  sejas	  seduzido	  a	  inclinar-‐
te	  perante	  eles	  e	  dês	  culto	  àqueles,	  coisas	  que	  o	  SENHOR,	  teu	  Deus,	  repartiu	  a	  todos	  os	  
povos	  debaixo	  de	  todos	  os	  céus”	  (João	  Ferreira	  de	  Almeira	  Revista	  e	  Atualizada).	  	  
	  
4.	  As	  Fraquezas.	  Resolvido	  a	  continuar	  depois	  de	  observar	  a	  lã	  duas	  vezes,	  ele	  liderou	  as	  
tropas.	  Mas	  agora	  Deus	  queria	  testar	  sua	  dedicação.	  Deus	  reduziu	  em	  duas	  etapas	  o	  
numero	  de	  suas	  tropas	  de	  32,000	  a	  somente	  300!	  Mas	  Gideão	  segou	  adiante	  (Juízes	  7:1-‐8).	  
Em	  1	  Coríntios	  vemos	  que	  não	  foram	  chamados	  muitos	  poderosos	  ou	  muitos	  sábios.	  
Porque?	  Deus	  há	  de	  receber	  a	  gloria,	  e	  aquele	  que	  se	  gloria,	  glorie-‐se	  no	  Senhor.	  Talvez	  
você	  acha	  que	  economicamente	  o	  educacionalmente	  te	  falta	  algo,	  ou	  para	  você	  'fraqueza'	  é	  
não	  ter	  certas	  dons	  ou	  talentos	  espirituais.	  Quase	  todos,	  se	  não	  mesmo	  todos,	  batalhamos	  
com	  estes	  pensamentos.	  Gideão	  disse	  que	  era	  a	  menor	  clã	  em	  Manasses,	  como	  então	  o	  
Senhor	  poderia	  usar-‐lo?	  Moisés	  se	  queixou	  também	  que	  não	  se	  expressava	  bem!	  Mas	  Deus	  
providenciou	  Aaron	  para	  ajudar-‐lo.	  	  
	  
5.	  As	  Criticas.	  Depois	  de	  começar	  a	  batalha	  homens	  de	  outras	  tribos	  vieram	  ajudar,	  entre	  
eles	  estavam	  os	  homens	  de	  Efraim.	  Os	  homens	  de	  Efraim	  alcançaram	  aos	  príncipes	  
midianitas	  e	  os	  destruíram	  no	  Jordão.	  Mas	  logo	  depois,	  criticaram	  Gideão	  por	  não	  chamá-‐
los	  a	  batalha	  primeiro!	  Ele	  deu-‐lhes	  uma	  resposta	  pacífica	  e	  continuou	  perseguindo	  os	  dois	  
reis	  de	  Midian	  e	  seus	  homens	  (Juízes	  7:24-‐8:3).	  
	  
a.	  Gideão	  aprendeu	  paz	  através	  do	  Deus	  de	  paz.	  Quando	  Paulo	  começa	  suas	  cartas	  com	  
'graça'	  e	  'paz',	  não	  são	  palavras	  insignificantes.	  Lembrem	  dos	  bem-‐aventurados	  de	  Jesus?	  
Tenho	  que	  admitir,	  eu	  tenho	  dificuldades	  as	  vezes	  com	  meu	  modo	  de	  responder	  com	  raiva!	  
Enquanto	  eu	  preparava	  o	  navio	  “Logos”	  a	  Bilbao,	  Espanha,	  eu	  fiquei	  furioso	  com	  um	  
impressor	  que	  havia	  entregado	  uns	  cartazes	  atrasados.	  Depois	  tive	  que	  voltar	  a	  ele	  e	  pedir	  
desculpas	  por	  minhas	  palavras	  e	  atitude	  terrível.	  	  
	  
b.	  Gideão	  elogiava	  seus	  críticos!	  Isto	  é	  incrível!	  Que	  exemplo!	  Ele	  tinha	  levado	  seu	  exército	  
numa	  batalha	  assustadora	  mas	  ainda	  tomou	  a	  oportunidade	  de	  elogiar	  aqueles	  que	  vieram	  
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depois	  ajudar	  um	  pouco.	  Que	  tal	  a	  pessoa	  nova	  na	  sua	  equipe	  ou	  igreja	  que	  critica	  você?	  
Será	  que	  pode	  reagir	  da	  mesma	  forma	  como	  Gideão?	  
	  
6.	  O	  Cansaço.	  Neste	  ponto	  ele	  cruzou	  o	  rio	  Jordão	  com	  os	  300,	  cansados	  mas	  ainda	  
perseguindo	  (Juízes	  8:4).	  Acho	  que	  é	  até	  bom	  sofrer	  cansaço	  de	  vez	  em	  quando.	  Há	  muitos	  
que	  não	  conseguem	  dormir	  porque	  não	  trabalham.	  Outros	  não	  conseguem	  dormir	  por	  
causa	  da	  tensão.	  Eles	  estão	  cansados	  não	  pelo	  trabalho	  mas	  pela	  preocupação.	  	  
	  
7.	  As	  Rejeições.	  Em	  ambas	  das	  cidades	  de	  Sucote	  e	  Penuel	  ele	  foi	  recusado	  comida	  para	  seu	  
exército	  cansado	  (Juízes	  8:5-‐9).	  Alguns	  não	  podem	  viajar	  com	  equipes	  atravessando	  o	  pais	  
ou	  outras	  terras,	  mas	  podem	  ajudar	  de	  outras	  formas	  no	  ministério	  do	  Senhor.	  Tenham	  
colaborados	  e	  são	  uma	  grande	  benção.	  
	  
8.	  A	  Distância.	  Gideão	  perseguiu	  o	  exército	  inimigo	  de	  15,000,	  e	  os	  dois	  reis,	  até	  o	  lado	  leste	  
do	  Jordão.	  Finalmente	  ele	  destruiu	  o	  exército	  e	  capturou	  seus	  dois	  reis!	  Perseverou	  até	  o	  
fim	  do	  conflito.	  Me	  faz	  lembrar	  da	  exortação	  de	  Paulo	  á	  Arquipo	  em	  Colossenses	  4:17,	  
Atenta	  para	  o	  ministério	  que	  recebeste	  no	  Senhor,	  para	  o	  cumprires	  (João	  Ferreira	  de	  
Almeira	  Revista	  e	  Atualizada).	  	  
	  
QUE	  EXEMPLO	  DE	  PERSEVERANÇA!	  
	  
O	  que	  será	  que	  está	  te	  desanimando?	  Talvez	  aquela	  língua	  difícil	  que	  está	  tentando	  
aprender?	  É	  aquela	  igreja	  nova	  que	  está	  querendo	  plantar?	  Perdendo	  5,000	  endereços	  no	  
computador?	  Pedindo	  pelo	  500a	  vez	  para	  seu	  filho	  colocar	  suas	  coisas	  no	  lugar?	  Um	  
relacionamento	  difícil	  com	  um	  colega	  na	  equipe?	  Um	  amigo	  que	  está	  longe	  de	  Deus?	  Um	  
amigo	  chegado	  que	  contratou	  AIDS?	  	  
	  
Nós	  realmente	  precisamos	  de	  perseverança.	  Gideão	  estava	  cansado,	  mas	  perseguiu!	  Ele	  
continuou.	  Ele	  perseverou.	  Ele	  foi	  “Steady-‐la”	  como	  dizem	  na	  Malásia!	  
	  
Juízes	  capítulos	  6	  á	  8	  te	  mostra	  como	  Deus	  incorporou	  perseverança	  na	  vida	  de	  Gideão.	  É	  
uma	  historia	  cheia	  de	  aventura!	  
	  
	  


