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Depois da
morte de
Josué, o povo
se esqueceu
de Deus e
começou a se
afastar dele.

1

Deus permitiu
que um povo
vizinho, os
midianitas,
queimassem as
colheitas e as
casas do povo
de Israel.

Os israelitas
tiveram que ir
morar em
cavernas.
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Gideão, um israelita,
preparava o trigo num
lugar secreto. Ele malhava
o trigo no tanque de pisar
uvas, debaixo
de um grande
carvalho.

Os midianitas não conheciam
esse lugar, mas Deus conhecia!
Deus mandou um anjo
com uma mensagem
para Gideão.
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Deus queria que Gideão destruísse a estátua de
um deus falso que pertencia ao seu pai e, no lugar
dele, construísse um altar para o Deus verdadeiro.
Apesar de ter medo, Gideão fez o que Deus
ordenou.

Deus também queria que Gideão liderasse o
exército de Israel contra os midianitas. Mas
Gideão estava com medo.
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Ele pediu um sinal para ter certeza de que Deus
estava com ele. Então ele deixou um pouco de lã no
chão.
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E Gideão
falou: "Se
de manhã
o orvalho tiver
molhado somente a lã,
e o chão em volta dela estiver
seco, então poderei ficar certo de que
tu realmente me usarás para libertar Israel."
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Gideão ainda duvidava. Ele
queria que Deus mandasse
orvalho para molhar o chão
e deixasse a lã seca. Na
manhã seguinte, o chão
estava molhado, MAS A
LÃ ESTAVA SECA!

Pela manhã, o chão
estava seco, MAS A
LÃ ESTAVA
ENCHARCADA!
9
Gideão juntou um exército de 32.000 homens. Mas
Deus o reduziu para apenas 300 homens. Deus não
queria que Israel pensasse que venceu a guerra com
as suas próprias mãos. Deus era o salvador de
Israel.
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O outro soldado ficou assustado e disse:
"É a espada de Gideão". Quando Gideão
ouviu o sonho e a interpretação dele, ficou
seguro de que Deus lhe daria a vitória.
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Deus sabia que Gideão ainda estava com medo, por
isso fez com que ele ouvisse dois soldados
midianitas conversando sobre um sonho estranho.
Um dos soldados contava que tinha sonhado com um
pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu.
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Gideão planejou um ataque noturno. Ele deu a cada
soldado uma trombeta e um jarro com uma tocha
dentro. Eles cercaram
o exército midianita.
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Quando Gideão deu o sinal, os soldados tocaram
as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as
tochas. Que barulho! Que confusão! Os midianitas
levantaram assustados e fugiram.

Depois desta grande vitória, o povo pediu para
Gideão ser o governador deles.
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Mas Gideão respondeu: "Eu não serei governador de
vocês... o Deus Eterno é quem será o governador
de vocês."

16
Ele sabia que somente Deus tem o direito de
governar a vida das pessoas.
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"A explicação da tua palavra traz luz."
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