Estudo para Células – 03/02/2016
Tema: A Vitoria de Gideão e Suas Lições (Juízes cap.
6 e 7)

Introdução - Vamos meditar um pouco sobre esta poderosa vitoria de Gideão, pois ter uma vida vitoriosa
também é um propósito de Deus para nossa vida, então o que foi a vitoria para Gideão? Pois a vitoria nunca é
casual, ou circunstancial, há princípios sendo vividos, é isto que vamos ver na vida de Gideão:
I - A Vitoria é um chamado
Na vida de Gideão a vitoria começa quando ele ouve o chamado de Deus, e escolhe atender, pois o chamado de
Deus para a vitoria foi um chamado:
1) Para a guerra - Gideão já tinha decidido guerrear ativamente (6.11, 12), diga não a passividade, pois a
vitoria é um chamado para a guerra.
2) Para conhecermos mais a Deus – (6.7-10; 13) a vitoria é um chamado para conhecermos esse Deus bom,
misericordioso, que não quer nos ver nas mãos do inimigo, porque nos ama muito.
3) Para lhe darmos com as nossas limitações – (6.15) Gideão esta na lista dos heróis da fé de (Hb 11. 32) não
porque confiou em si mesmo, mas porque ousou confiar em Deus e no seu chamado.
II - A Vitoria vem de um preparo
1) Pessoal - (6.18-21) as vezes queremos a vitoria de Deus na nossa vida, mas não queremos ter o Deus da
vitoria em nossa vida.
2) Familiar – (6.25-32) para que Gideão fosse vitorioso era necessário consertar o telhado espiritual, a
cobertura espiritua, a vitoria é fruto de um preparo dentro da família.
III - Vitoria é a efetivação
1) De relacionamentos saudáveis - (7.1-7) portanto cultive aqueles que Deus tem te dado, esteja aberto para
estes relacionamentos, eles são seu companheiros de lutas e de vitoria.
2) De ter as armas corretas - uma coisa que chama a atenção são as armas usadas para esta vitoria (veja 7.16),
buzinas, e cântaros vazios, com tochas neles acesas.
Conclusão - Deus tem uma vida vitoriosa para nós, o fato é que o grande segredo para a vitoria esta na
obediência a direção de Deus, o que garante termos vitoria é o quanto estamos disposto a andar nos princípios
de Deus.
SUGESTÕES DE PERGUNTAS
Do que depende uma vitoria?
Que lições sobre vitoria Gideão pode nos ensinar?
Que princípios Gideão pode viver para alcançar uma vitoria tão espetacular
Como conceituar vitoria ao olhar para a vida de Gideão?

