ESTUDO 29
NÓS SOMOS OS 300
TEXTO: Juízes 7:16
QUEBRA-GELO:
Comente sobre alguma dificuldade ou luta que enfrentou e venceu, mas que achava que
iria perder?
INTRODUÇÃO:
• Quantas vezes nós já ouvimos falar da história de Gideão que com 300 homens venceu
um exército de 135.000 midianitas.
• Sabemos que estamos enfrentando tempos desafiadores da pós-modernidade, tempos
em que somos provados em nossa fé a constantemente.
• No entanto, Deus nos escolheu para vivermos um avivamento.
• Precisamos juntos como igreja viver este momento.
• Vamos através deste estudo ver a história de Gideão e como podemos aplicá-la
atualmente!
1. DEUS NÃO CANSA DE DAR PROVAS DE QUE ESTAMOS NO CAMINHO CERTO
• “Disse ainda Gideão a Deus: ‘Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só
mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faze ficar seca a
lã e o chão coberto de orvalho’. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava
seca; o chão estava todo coberto de orvalho.” (Juízes 6:39-40).
• É interessante notar na narrativa, antes da grande batalha contra os amalequitas, que o
nosso Deus entregou diversos sinais a Gideão, mostrando claramente que ele foi
escolhido e que os amalequitas seriam derrotados.
• Deus deu para nós como igreja uma grandiosa missão de GANHAR PESSOAS PARA
JESUS e nada pode nos fazer parar mesmo ao longo de todo este tempo.
• Podemos enfrentar situações desafiadoras que tentam nos desanimar, nós continuamos
e as confirmações de que estamos no caminho certo não param de surgir. Como por
exemplo, mesmo durante a pandemia, no final do ano passado batizamos vários irmãos
e no mês que vem batizaremos mais.
• Nosso Deus é paciente e compreensivo, Ele não hesitará em dar provas de que estamos
no caminho certo.
2. DEUS ESCOLHE OS 300 PARA A GRANDE BATALHA
• “Assim Gideão levou os homens à beira d’água, e o Senhor lhe disse: ‘Separe os que
beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para
beber’. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de
trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a
Gideão: ‘Com os trezentos homens que lamberam a água livrarei vocês e entregarei os
midianitas nas suas mãos.’” (Juízes 7:5-7).
• A matemática de Deus é incrível. Gideão estava inicialmente com o exército de um
homem para cada quatro amalequitas e, após inúmeras provas, a relação passou para
um israelita contra 450 amalequitas.
• A vitória que Deus quer nos dar não tem relação com força ou números, mas sim, com
o coração voltado para a certeza de que Ele é quem luta as nossas lutas.
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Neste verso aprendemos uma lição muito preciosa, pois todos que se ajoelharam,
tiraram uma porção de água com as mãos e levaram a boca para beber, foram
escolhidos.
Além disso, os olhos destes não se desviaram, mas permaneceram alertas, fixos no
horizonte e preparados para qualquer emergência enquanto bebiam água!
“Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu
socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.” (Salmo 121:1-2).
Para onde estão os seus olhos? Volte e mantenha seus olhos fixos em quem já venceu,
nosso Jesus Cristo de Nazaré.

3. DEUS ESCOLHE AS ARMAS QUE USAREMOS
• “Dividiu os trezentos homens em três companhias, pôs nas mãos de todos eles
trombetas e jarros vazios, com tochas dentro.” (Juízes 7:16).
• Deus colocou nas mãos do exército jarros vazios e instrumentos musicais. As armas
espirituais que recebemos nas nossas mãos sempre serão as melhores, pois são dadas
por Deus.
• Nesta semana, enquanto estamos reunidos em célula, muitos em diversos Ministérios e
Redes, estão com jarros e tochas nas mãos se preparando para o aniversário de nossa
Igreja.
• Ore neste momento por tudo que vaio acontecer nestes próximos dias.
4. DEUS CHAMA TODOS PARA A VITÓRIA
• “Os israelitas de Naftali, de Aser e de todo o Manassés foram convocados, e
perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim,
dizendo: ‘Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente
deles até Bete-Bara’. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles
ocuparam as águas do Jordão até Bete-Bara. Eles prenderam dois líderes midianitas,
Orebe e Zeebe.” (Juízes 7:23-25).
• A vitória não foi somente dos 300, Deus chamou todo o povo e juntos venceram aquela
batalha!
• Hoje, Deus também convida você para se unir a estes 300. Faça parte do nosso time de
servos, são várias áreas de atuação em diversos ministérios e oportunidades para
exercer todos os dons que nosso Pai distribuiu em nossa igreja-família.
CONCLUSÃO
• “Pois, tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e
a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midiã.” (Isaías 9:4).
• O legado de Gideão e desta batalha foi lembrado por muitos e muitos anos. Assim como
Deus mostrou por meio de sinais de que a vitória viria, hoje Ele também entrega a vitória
a você, receba!
• Encha o seu coração de coragem e encare as lutas diárias com as armas espirituais que
Deus lhe entregar. A vitória é sempre coletiva.
• A boa notícia é que há espaço para todos e Deus chama você para o compromisso de
amar, orar, servir e agir em nossa igreja-família.
• Venha servir com a gente!

