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TUDO POSSO EM DEUS 

                                                 (Fl 4.12,13) 

 

Quando somos pequenos e com poucos recursos, tudo o que fizerm

os para avançar e crescer, sempre será com muito eforço. 

Porém, se Deus estiver na frente de nossos planoss e ações sempre

 teremos êxito. 

 

Quero incentivar você que está enfrentando lutas para colocar sua vi

da em ordem. Vamos aprender com o exemplo de Gideão, que foi u

m dos juízes que Deus levantou para libertar Israel de seus inimigos

. 

 

Juízes 6.11-14 

 

01 - GIDEÃO NÃO ESTAVA OCIOSO (v.11) 

Ele era o menor da casa se seu pai. Sua plantação de milho era a m

enor, mas, ele estava cuidando dela, trabalhando nela, zelando por 

ela. Portanto, trabalhe, aja, não fique parado(a)! 

 

Cuide bem daquilo que Deus tem posto em suas mãos: Família, Ca

samento, filhos, emprego, negócios, célula, bens. 

 

Lembre-se de Davi, que foi achado por Deus enquanto cuidava das 

poucas ovelhas de seu pai. 

 

02 - GIDEÃO ERA CONSCIENTE DE SUAS LIMITAÇÕES (v.15) 

Há quem chame Gideão de incrédulo nessa hora, eu porém, o cham

o de prudente. 

 

Procure visualizar todo recurso que você tem e quem você é. Calcul

e como e o que poderá usar para avançar e crescer. 

 

Porém, não fique paralisado(a), coloque tudo nas mãos de Deus e El
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e multiplicará! 

 

03 - GIDEÃO FEZ PROVA DE DEUS (v.17) 

ELe pediu um sinal, não uma, mas, três vezes! 

 

Pedir sinais de Deus é colocar a fé em ação, porém, Deus só valoriza

 e responde àqueles que pedem sinais porque querem se comprom

eter com Ele. 

 

Não pove a Deus se não for para se envolver com Ele, porque só O 

estará tentando e a Bíblia diz que isso é pecado. 

 

04 - GIDEÃO EDIFICOU UM ALTAR AO SENHOR (v.24) 

Edificar um altar fala-nos de corrigir a própria vida, alinhando nosso

s valores aos princípios da Palavra. 

 

Fala-nos também de invocar Seu nome sobre nossa vida, "Já não so

u eu quem vive,mas Cristo vive em mim". 

 

Assuma uma postura de santidade e de fé na mão de Deus. 

 

05 - GIDEÃO OBEDECEU A DEUS (v.27) 

Obedeça todas as vezes que Deus te ordenar algo, por mais improv

ável que seja! "Melhor é obedecer do que sacrificar". 

 

Muitas vezes você tem obedecido o que o sistema do mundo orden

a, o que a tradição familiar te ordena, o que o teu coração ordena, m

as não obedece ao Senhor dos Exércitos. 

 

06 - DEUS AGIU SOBRE A ESTRATÉGIA DE GIDEÃO (Jz 7.16,17) 

Você tem capacidade e dons que estão guardados. Coloque-os para

 funcionar confiando que o Espírito Santo pontecializará cada um de

les. 

 

CONCLUSÃO: Com Deus o comando, Gideão, com apenas 300 ho
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mens, venceu um exército com milhares de soldados (Jz 7.7). 

Você também pode: "Vai nessa tua força...porventura não te enviei e

u.." (Jz 6.14)  

 

 


