
LUTANDO COM AS ARMAS DE DEUS 

 

Juizes 6.1-6 

Porém os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do SENHOR; e o 

SENHOR os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. E, prevalecendo a 

mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por 

causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as 

fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os 

amalequitas, e também os do oriente, contra ele subiam. E punham-se 

contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a 

Gaza; e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem 

jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas; vinham como 

gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem 

aos seus camelos; e entravam na terra, para a destruir. Assim Israel 

empobreceu muito pela presença dos midianitas; então os filhos de Israel 

clamaram ao Senhor. 

 

 

O livro de Juízes relata um ciclo que Israel passava constantemente. O povo 

se rebela contra Deus e buscavam novos deuses; povos inimigos avançavam 

contra Israel e prevaleciam; o povo se arrependia e voltava a buscar a Deus 

e o Senhor levantava um juiz para livrar o povo.  

À época, o povo de Israel vivia sitiado pelos midianitas junto com outros 

dois povos. A situação espiritual de Israel era decadente e eles tinham se 

voltado para vários outros deuses. E durante sete anos o povo sofreu 

oprimido pelos midianitas, até que se arrependeram e clamaram ao 

Senhor. 

 

1- E essa é a primeira lição que tiramos desse texto, o Clamor ao 

Senhor. (Juízes 6.6) 

Mudanças partem do princípio. E a base de qualquer mudança genuína vem 

do se arrepender e clamar ao Senhor.  



No livro de Provérbio 9.10 diz: “O temor do Senhor é o princípio da 

sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência”. 

Quando deixamos de temer ao Senhor, deixamos de ser sábios. Nos 

tornamos tolos, cegos guiados por vãs doutrinas, e algumas até, 

descaradamente, satânicas.  

E a partir do momento que nos arrependemos, o nosso clamor chega aos 

céus e nossas orações sobem como fumaça de incenso de cheiro suave. 

“Pois para Deus somos o bom cheiro suave de Cristo” (II Cor 2:15) 

A partir desse momento, Gideão vai até a propriedade de seu pai, derruba 

a estátua de baal, quebra os bosques e com a madeira daquele bosque 

sacrifica o melhor boi de sua manada ao Senhor.  

 

2- Deus envia providência. 

Juízes 6.11-12 diz:” então, o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do 

carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita; e Gideão, seu filho, 

estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo 

do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso”. 

O texto relata que o anjo do Senhor veio. E fazemos uma pergunta agora, 

veio por quê? Seria por causa do trigo que estava acabando, ou do boi que 

estava sendo roubado?  

O certo é que o Senhor não veio pelos bens roubados, mas veio porque 

houve arrependimento e clamor, Ele veio por causa do povo. (Aleluia) 

 

Mas a providência de Deus nem sempre é da maneira que nós esperamos.  

a. O povo vivia oprimido por um exército grande e poderoso. 

b. O mais óbvio seria Deus enviar alguém igualmente “poderoso”. 

c. Ou alguém, pelo menos, que pudesse influenciar o povo. 

 

E ao contrário disso, Deus chama Gideão 

Gideão era da tribo de Manassés, e a bíblia conta que antes de Jacó morrer, 

veio os filhos de José para serem abençoados, e José colocou Manassés 

sobre a mão direita de Jacó e Efraim sobre a mão esquerda de Jacó, pois 



Manassés era mais velho, mas Jacó trocou as mãos e abençoou Efraim mais 

do que a Manassés. 

Por esse motivo Israel, a tribo de Manassés e o próprio Gideão se 

considerava o menor. 

Os combates nem sempre vem para nos devolver aquilo que perdemos, 

eles vêm para nos dar aquilo que nunca tivemos. 

 

-Essa é a primeira lição de como devemos lutar com as armas que Deus 

nos proporciona. 

 

3- Deus engradece seu Nome 

Juízes 7.2 “E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para 

eu dar aos midianitas em sua mão; a fim de que Israel não se glorie contra 

mim, dizendo: A minha mão me livrou”. 

Gideão convoca o povo a lutar e ajunta trinta e dois mil homens.  

Do lado oposto, dos midianitas, está trezentos e trinta e cinco mil homens. 

O que já parecia uma luta desleal, pois eram em torno de 4 midianitas para 

1 israelita, se torna ainda mais. 

 

Algumas lições aprendemos nisso: 

a. Havia alguns que estavam incrédulos 

b. Havia outros que estavam confiantes demais, mesmo em número 

menor, eles acreditavam que eram fortes para vencer. 

 

Então, para não deixar dúvidas de que era por Deus que eles 

venceriam, Deus manda quase todos embora e fica só com 300 

homens. 

 

4- Nossas armas não são carnais  

2 Cor 10.4 “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim 

poderosas em Deus para destruição das fortalezas”. 



Deus ensinou uma poderosa lição a Gideão, confiar Nele! 

Quando Gideão se encontrou com o anjo, ele foi dotado de coragem. Tanto 

que derrubou estátuas, queimou bosques e instituiu, novamente, o culto a 

Deus.  

Mas, talvez, a coragem de Gideão estivesse grande demais, e Deus precisou 

mostrar que a vitória era por Ele. 

 

Juízes 7.16 “Então dividiu os trezentos homens em três companhias; e deu-

lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas, e cântaros vazios, com tochas neles 

acesas”. 

Talvez as armas que aqueles homens esperavam eram espadas, lanças e 

escudos. Mas o que eles receberam foram buzinas e cântaros. 

E eles entenderam que sua principal arma era o Senhor. 

 

Conclusão 

Que sejamos tomados pelo Espírito de ousadia, e tenhamos coragem de 

derrubar as estátuas que levantamos e os bosques que construímos. 

Que o Senhor venha nos capacitar com armas espirituais e que por menor 

que seja o nosso número, tenhamos a certeza de é Ele que nos dá a vitória. 

 


