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ALÉM DE SUA MEDIDA 
Ler Juízes 6, 7 e 8 (capítulos) 

 
 
1. Quais são os sintomas e sinais de medo evidente em Juízes 6? 
 
1.1 Não Confrontar 

 
(Juízes 6:2) Os midianitas dominaram Israel; por isso os israelitas fizeram para si 
esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. (NVI) 

 
A principal característica do medo é uma atitude de não confrontar. Assim como Israel vivia 
em covas e cavernas para se esconder dos Midianitas, aqueles vinculados por medo evitavam 
o contato com o objeto de seus medos. 
 
1.2 Pobreza 

 
(Juízes 6:6) Por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram 
por socorro ao Senhor. (NVI) 

 
O medo impediu Israel de colher o que haviam semeado. O medo incapacitou a nação, 
tornando-os vulneráveis a abusos por parte dos Midianitas. 
 
1.3 Impossibilidade de obedecer a voz de Deus 

 
(Juízes 6:10) E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus; não adorem os 
deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos.(NVI) 

 
O medo impediu Israel de obedecer a Deus. Alegria se transformou em pranto. 
 

(Juízes 6:11) Então o Anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, 
que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num 
tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. (NVI) 

 
O lagar é um símbolo de alegria. A eira é um símbolo de dor, tristeza e luto. Para Gideão, o 
lagar transformou-se na eira (o lugar de alegria, agora se tornou um lugar de luto). O trigo foi 
tradicionalmente debulhado na montanha por bois. Os ventos na montanha espalhariam a 
palha para longe. No lagar Gideão estava fazendo o trabalho dos ventos e dos bois - a obra do 
Espírito Santo e a obra dos bois. O medo te reduzirá às cinzas. 

1.4 Auto-estima danificada 
 

(Juízes 6:15) "Ah, Senhor", respondeu Gideão, "como posso libertar Israel? Meu clã é 
o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família".(NVI) 

 
O medo vai fazer você se sentir o mais fraco e o menor. 
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2. Por que Gideão foi chamado de um homem valente? 

Em meio ao medo o Anjo do Senhor declarou que ele era um homem valoroso pelas seguintes 
razões: 
 
2.1  Esta foi uma declaração profética - o Senhor declarou seu fim. 
2.2  "O Senhor está com você" - vs 12. 
2.3  "Não fui eu que o está enviando" - vs 14. Gideão foi um enviado - um apóstolo. 
2.4  "Você derrotará os Midianitas" - vs 16 
 
3. Como isso se aplica à Igreja? 

A Igreja é o homem de Deus poderoso e valoroso. Promessas semelhantes se aplicam à Igreja. 
 
3.1  A glória desta última casa será maior do que a antiga casa. 

 
(Ageu 2:9) "A glória deste novo templo será maior do que a do antigo", diz o Senhor 
dos Exércitos. "E neste lugar estabelecerei a paz", declara o Senhor dos Exércitos. 
(NVI) 

 
(Eclesiastes 7:8) O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor 
que o orgulhoso. (NVI) 

 
3.2  O Senhor não está apenas com a Igreja, Ele está na Igreja. 

 
(1Coríntios 6:19) Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito 
Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si 
mesmos? (NVI) 
 
(1Coríntios 3:16) Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de 
Deus habita em vocês?(NVI) 
 
(Hebreus 13:5) Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que 
vocês têm, porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca o 
abandonarei".(NVI) 

 
3.3  A Igreja também é enviada. 

 
(Mateus 10:16) Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam 
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. (NVI) 
 
(João 20:21) Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me 
enviou, eu os envio.(NVI) 
 
(João 17:18) Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.(NVI) 

3.4  Para a Igreja também é prometida vitória. 
 

(2Corintios 2:14) Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em 
Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu 
conhecimento;(NVI) 
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(Mateus 16:18) E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.(NVI) 
 
(1Corintios 15:57) Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo.(NVI) 

 
 
4. Usando Gideão e seu exército como exemplos quais princípios que se deve operar, a 
fim de exercer uma influência além de uma capacidade/medida.  
 
4.1  Testando uma boa manifestação 
 

(Juízes 6:17-21) E Gideão prosseguiu: "Se de fato posso contar com o teu favor, dá-
me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até 
que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti". E o Senhor respondeu: 
"Esperarei até você voltar". Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma 
arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa 
panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o Anjo de Deus 
lhe disse: "Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e 
derrame o caldo". Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, 
o Anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, 
consumindo a carne e os pães. E o Anjo do Senhor desapareceu. (NVI) 

Embora o anjo tenha chamado Gideão de homem poderoso e de valor, Gideão queria um sinal 
de que Ele era o Anjo do Senhor. Gideão testou o sobrenatural. A maioria das pessoas testa 
uma manifestação adversa. Gideão testou uma boa manifestação. Ele testou o anjo que deu 
uma palavra boa para ele. 
 

(1João 4:1-3) Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos 
para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo 
mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que 
confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus; mas todo espírito que não 
confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual 
vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. (NVI) 
 

O método de teste de Gideão tem importante relevância para a Igreja. Ele trouxe três itens 
para testar o anjo: um cabrito, pão asmo e caldo. O cabrito é a oferta pelo pecado tradicional. 
O pão sem fermento simboliza o Corpo de Cristo (sua carne) e o caldo de carne, o Sangue de 
Cristo. O consumo da oferta pelo fogo da rocha era prova da aceitação divina. O Corpo e o 
Sangue de Cristo falam de Sua encarnação. Sua vinda na carne para tirar os pecados do 
mundo. Olhando para toda a cena a partir de uma perspectiva do Novo Testamento, a 
manifestação que Gideão viu confessou "que Jesus Cristo veio em carne". Como podemos 
aplicar esse princípio para identificar as manifestações diárias que vemos na igreja hoje? Note 
o teste por excelência: a manifestação lida com o pecado em sua vida. Se você está rindo, 
chorando, caindo, verifique se essas experiências "ardentes" consumiram o pecado escondido 
em sua vida. Se não for assim, então, sua experiência foi um fogo falso de uma pedra falsa. 
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4.2  Teste a si mesmo 
 

(Juízes 6:25-26) Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: "Separe o segundo novilho 
do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal, que 
pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um 
altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo 
novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar". (NVI) 

 
Gideão, sob o comando do senhor tinha que quebrar o altar de Baal em sua própria casa 
primeiro. Antes de você se aventurar em qualquer Ministério, verifique os altares ilegítimos 
em sua própria casa primeiro. Quebre cada prática não bíblica de idolatria em sua própria casa 
primeiro. 
Note que era o altar de seu pai que Gideão teve que quebrar. As tradições não bíblicas de sua 
família que se tornaram seu sistema operacional atual devem ser quebradas antes de você 
lançar-se em guerra contra o inimigo do lado de fora. 
Gideão teve de quebrar o altar e cortou a imagem de madeira. Ele teve de lidar com o sistema 
operacional e a falsa divindade.  
Muito frequentemente as pessoas lidam com a falsa divindade (a imagem), mas deixam para 
trás o altar - o sistema operacional. Assim, encontramos muitos "cristãos hindus" na igreja. 
Deixaram a imagem, mas ainda possuem o altar - operam em misticismo, vício de liderança 
(sistema de guru) e um relacionamento com Deus de expectadores. Eles têm o altar do 
hinduísmo em suas casas e o Deus da Bíblia ao lado dele. 
Além de quebrar o altar ilegítimo, Gideão teve que construir um altar ao Senhor. Construir o 
altar (a igreja) em sua própria casa primeiro antes de lançar-se para o ministério. Construí-lo 
sobre a rocha - Jesus. Construí-lo na "boa disposição" - dar atenção ao protocolo e excelência. 
Gideão teve que oferecer um holocausto - começar com os princípios de sacrifício em sua 
própria casa primeiro. Construir o novo sistema operacional, isto é estilo de vida. A oração, o 
louvor, o arrependimento, a obediência, o sacrifício, etc. 
 
4.3 1º Teste do Homem Estabelecido - Reconhecimento 
 

(Juízes 6:34-35) Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque 
de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o 
Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulom e a Naftali, que 
também subiram ao seu encontro. (NVI) 

 
Se você não é um homem estabelecido, então siga um homem estabelecido - um homem que 
Deus designou (estabelecido). Os abiezritas, Manassés, Aser, etc, se juntaram a Gideão. Os 
abiezritas, antes se opunham a ele agora se uniram para segui-lo. Eles reconheceram o 
Espírito do Senhor sobre ele. Você é capaz de reconhecer o Espírito do Senhor sobre um 
homem para a liderança? Muitos homens são contra seguir o ensino do homem estabelecido, 
porque eles são contra seguir um homem. Eles dizem que seguem a Jesus somente. Algumas 
dessas pessoas dão total submissão aos seus chefes pagãos no local de trabalho. Eles dizem 
que este ensinamento é do Antigo Testamento. Meus amigos, o Antigo Testamento é duas 
vezes mais espesso que o Novo Testamento - nós deveríamos gastar o dobro do tempo em 
estudar essas coisas que são escritas para nossa advertência e aprendizagem.  

 
(2Timóteo 3:16) Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça (NVI) 
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(ICorintios 11:1) Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.(NVI) 
 
IMITAR, SEGUIR O HOMEM ESTABELECIDO POR DEUS, ASSIM COMO ELE 
SEGUE A CRISTO. LEMBRE-SE O MÉTODO DE DEUS ESTÁ NO VASO HUMANO. 

 
Se você considera-se um homem estabelecido, isso é confirmado por pessoas que estão 
seguindo você. Se você não tem seguidores, avalie sua posição. Então você é chamado para 
seguir o homem estabelecido. Se você tem seguidores certifique-se que estes são ovelhas - 
não cabras, porcos, serpentes e escorpiões que não têm paixão pela Palavra de Deus. Eles vão 
enganá-lo, dando-lhe uma falsa percepção de sua vocação. 
           
4.4 O Teste da Voz 
 

(Juízes 6:36-40) E Gideão disse a Deus: "Quero saber se vais libertar Israel por meu 
intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho 
molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por 
meu intermédio, como prometeste". E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo 
no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. 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. (NVI) 

 
Há muitas vozes que procuram ganhar a nossa atenção hoje. Se você quiser mudar para a sua 
posição como um homem valente, a questão da credulidade precisa ser tratada. A maioria das 
pessoas aceita toda voz sobrenatural como a voz de Deus. Eles não têm habilidade para 
discernir. Gideão usou o novelo de lã, porque ele não queria que ninguém o engana-se. 
Gideão queria testar o que Ele disse. Ele queria de alguma maneira testar a voz. Ele queria ser 
guiado pelo orvalho. Se o orvalho estivesse somente no novelo, então ele saberia que a voz 
era de Deus. Se o orvalho estivesse somente no chão no dia seguinte, então isto seria uma 
evidência convincente para ele que Deus tinha falado. Ele discerniu o orvalho pela ÁGUA. 
 
Então, o orvalho do céu é um símbolo do Espírito Santo e a água é um símbolo consistente da 
Palavra de Deus. 
 
Para Gideão o orvalho e a água eram um só. Meus amigos também nós devemos ser guiados 
pelo Espírito - o orvalho de Deus. 
 

(Romanos 8:14) porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus. (NVI) 
 

O espírito (a voz - o orvalho) e a palavra (água) devem concordar. 
 

(1João 5:7-8) Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue; e os três 
são unânimes. (NVI) 
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4.5 O Teste do Medo 

(Juízes 7:3) anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo 
poderá ir embora do monte Gileade". Então vinte e dois mil homens partiram, e ficaram 
apenas dez mil.(NVI) 
 
Os transtornos de ansiedade são o resultado de medo. Estamos em uma guerra. Pessoas de 
mente fraca não vão durar nesta batalha. Lembre-se da palavra de Deus a Josué: 
 

(Josué 1:6) Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a 
terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. (NVI) 

 
Deus pediu aos medrosos que partissem imediatamente. 22000 pessoas partiram. 10000 
permaneceram. Você é o tipo de pessoa que permanece quando a maioria vai embora? Se 
você permanece quando a maioria sai, isso significa que não há medo em você. Isso significa 
que você entende que: 
 

(2Timóteo 1:7) Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e 
de equilíbrio.(NVI) 

 
Isso significa que a sua força não está na maioria, mas em Deus. O medroso sempre se move 
em grandes multidões. Um requisito adicional para você ser um homem valente é a força para 
separar o medo. Muitas vezes o sentimento nos faz levar o medroso no campo de batalha. Isto 
é uma bagagem extra que poderia comprometer a sua própria vitória nos propósitos de Deus. 
O medo é contagioso. O medroso vai instigar o medo. Os 10 espiões voltaram da terra 
prometida transmitindo o medo a toda a nação. 
 
4.6 O Teste da Água 
 

(Juízes 7:4-7) Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: "Ainda há gente demais. Desça 
com eles à beira d’água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: Este 
irá com você, ele irá; mas, se eu disser: Este não irá com você, ele não irá". 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. Mande para casa todos os outros homens". (NVI) 

 
Este teste reduziu a multidão de 10000 a 300. A água é uma figura da Palavra de Deus. 
Observe que todos beberam a água, mas apenas 300 foram selecionados. A separação foi 
baseada na maneira como eles beberam a água. Havia dois grupos distintos: aqueles que 
lamberam a água levando a mão à boca e aqueles que se ajoelharam para beber. A diferença 
foi a velocidade com que eles bebiam. Aqueles que usaram suas mãos eram, obviamente, mais 
rápidos do que aqueles que dobraram seus joelhos. Os 300 eram mais rápidos do que o resto 
de acesso à água. A posição religiosa desclassificou o resto. Existem duas verdades ilustradas 
aqui, concernente aos 300: 

        - O propósito de Deus era maior do que a sua sede. 
        - Eles foram rápidos para acessar a água - Palavra de Deus (revelação). 
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Estes dois princípios são importantes para determinar o seu poder no reino de Deus. Você está 
impulsionado pelos propósitos de Deus ou seus próprios desejos carnais? Não é raro encontrar 
muitas atividades espirituais, movidos por profundos desejos carnais enraizadas como fama, 
fortuna e o desejo de provar a si mesmo para os outros. Este é um dia de grande iluminação da 
Palavra de Deus. Chamamos isso de revelação, embora não é isso que significa, no verdadeiro 
sentido da palavra. Quão rápido você é no acesso a esta iluminação. Há muitas pessoas que 
são. 

 
(2Timóteo 3:7) Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar 
ao conhecimento da verdade. (NVI) 
 

Jesus repreendeu os dois no caminho de Emaús devido a sua lentidão. 
 
4.7  O Teste do Pão 
 

(Juízes 7:13-14) Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando 
seu sonho a um amigo. "Tive um sonho", dizia ele. "Um pão de cevada vinha rolando 
dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e 
se desmontou". Seu amigo respondeu: "Não pode ser outra coisa senão a espada de 
Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento 
nas mãos dele". (NVI) 

 
Alguém do acampamento do inimigo viu um pão destruindo o acampamento dos midianitas. 
Note, ele não viu 300 pães. Este pão foi equivalente a espada de Gideão. Deus já havia 
prometido para Gideão que ele iria derrotar o midianitas como um só homem. 
 

(Juízes 6:16) "Eu estarei com você", respondeu o Senhor, "e você derrotará todos os 
midianitas como se fossem um só homem". (NVI) 

 
Isso não significa que Gideão estava indo para fazê-lo por conta própria. Este pão foi 
equivalente a espada de Gideão, que por sua vez era equivalente a Gideão e seus 300 homens. 
Se quisermos ser poderosos, o princípio do pão deve ser conscientizado em nossas vidas. 

 
(1Coríntios 10:17) Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só 
corpo, pois todos participamos de um único pão.(NVI) 
 

A geração que não tem medo, impulsionada por propósito e acesso a Palavra de Deus de 
forma rápida deve funcionar na unidade como um pão. Observe que não foi o que reuniu 32 
mil que era um pão, mas Gideão e seus 300 homens. 
 
4.8  O Teste da Trombeta 
 

(Juízes 7:16) Dividiu os trezentos homens em três companhias, pôs nas mãos de todos 
eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. (NVI) 

 
Cada homem tinha uma trombeta na mão. Todo homem poderia produzir o mesmo som. Os 
300 poderiam produzir o mesmo som que o seu líder. Esta é uma figura simbólica de todo 
mundo dizendo a mesma coisa. 
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(1Corintios 1:10) Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos 
vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões 
entre vocês, e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só 
parecer.(NVI) 

 
Esta é uma posição que destrói contenda doutrinária. 
 
4.9 2º Teste Do Homem Estabelecido - Seguir o Líder 
 

(Juízes 7:17-18) E ele lhes disse: "Observem-me. Façam o que eu fizer. Quando eu 
chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os 
que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, 
toquem as suas, e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! " (NVI) 

 
"Observem-me. Façam o que eu fizer" 
 
Gideão disse faça o que eu faço e digo o que eu digo. Um verdadeiro líder fará e dirá. A 
maioria dos líderes somente fala - eles não têm a teologia prática. Jesus fez as duas coisas. 
 

(Atos 1:1) Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus 
começou a fazer e a ensinar (NVI) 

 
Um homem estabelecido verdadeiro (líder) exige imitação. O seu estilo de vida é um exemplo 
que pode ser seguido. 
 

(1Corintios 11:1) Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. (NVI) 

4.10  O Teste do Jarro - Vaso Humano 
 

(Juízes 7:20)  as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. 
Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: "À 
espada, pelo Senhor e por Gideão!" (NVI) 
 
A tocha (luz) estava escondida no vaso de barro. As trombetas foram sopradas e os vasos de 
barro foram quebrados simultaneamente. A súbita exposição de luz e som das trombetas por 
homens de Gideão causou confusão no acampamento do inimigo. Eles se autodestruíram. 
 
300 homens quebraram os vasos juntos, expondo a luz que estava escondida. 
 

(2Corintios 4:7) Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este 
poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós.(NVI) 
 
(Colossenses 1:27) A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa 
riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.(NVI) 

 
(João 8:12) Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem 
me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida".(NVI) 
 
(Mateus 5:16) Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas 
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.(NVI) 
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Nós somos os vasos de barro. Cristo é o tesouro, a luz dentro de nós. Mateus 5:16 nos instrui 
a deixar nossa luz brilhar. Uma das maneiras de fazer isso é quebrar o vaso de barro - traga 
seu corpo e alma em sujeição e humildade. Humildade/Quebrantamento do corpo permitirá 
que a luz de Cristo brilhe em nós. Um vaso intacto, que é um símbolo de orgulho, não vai 
permitir que a luz de Cristo seja vista. Deus vai resistir à igreja orgulhosa. Essa igreja é como 
um indeciso sentado no muro. Quando essa igreja cai nenhum apóstolo ou profeta será capaz 
de colocá-lo juntos novamente. 
 
Até agora, isto é o que vemos: 

300 homens destemidos, movidos por um propósito, em vez de desejos carnais, acessando a 
revelação rapidamente, todos submetidos a um líder nomeado por Deus, todos dizendo a 
mesma coisa. E todos se humilhando juntos - este é o único pão de DEUS. Este pão derrotou 
o inimigo que era tão numeroso como gafanhotos. 

(Juízes 7:12) Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do 
leste haviam se instalado no vale; eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim 
como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus 
camelos. (NVI) 

 
Os 300 exerceram uma influência para além da sua força numérica. 
 
 
4.11 3º Teste Do Homem Estabelecido 
    

(Juízes 8:22-23) Os israelitas disseram a Gideão, "Reine sobre nós! você, seu filho e 
seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midiã". "Não reinarei sobre vocês", 
respondeu-lhes Gideão, "nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre 
vocês." (NVI) 

 
As pessoas pediram a Gideão para governá-los. Sem dúvida, Gideão era agora uma 
celebridade. 
     
      Ele passou no teste final do homem estabelecido. Ele não usou sua vitória para usurpar a 
posição de Deus na vida das pessoas - Ele declarou: "Eu não vou governar sobre vocês, nem 
meu filho sobre vocês, o Senhor governará." 


