
“Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
‘O Senhor está com você, poderoso guerreiro’".

- Juízes 6:12 (NVI)

Criação do conceito da série de folhetos por Nadine de Lange
Ilustrado por Astri Saestad
Editado por Carl Roodnick
Traduzido por Daniela Mendonça-Snyman
Copyright© Nadine de Lange 2021
Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional,
Copyright© 1993, 2000 pela International Bible Society.
Usado com permissão. Todos os direitos reservados.

•   Deus primeiro usou Gideão poderosamente para derrubar o altar maligno de Baal. 
•   Gideão então ergueu um altar sagrado como uma oferta de adoração a Deus.
•   Deus usou Gideão e apenas 300 homens para derrotar o exército dos midianitas,
   que era tão numeroso que parecia uma nuvem de gafanhotos.

•  Deus deu a Gideão a vitória sobre eles.

PONTOS FORTES 

•  Gideão foi um corajoso soldado de Deus.

•  Embora Gideão tivesse poucos homens no seu exército, ele obedeceu a Deus

    na guerra contra os midianitas.

•  Ele foi obediente e fez o que Deus disse. Ao seguir a maneira instuída por

    Deus, ele e o seu exército foram à batalha com trombetas e jarros vazios

    com tochas dentro.

O RELACIONAMENTO DE GIDEÃO COM DEUS

•  Gideão tinha uma maneira especial de buscar orientação do Senhor, pedindo a

    Sua confirmação sobre assuntos importantes. 

•  Deus mostrou a Gideão que Ele receberia a sua oferta ao permitir que o Seu

    anjo tocasse com um bastão na oferta que ele tinha cozinhado. Quando isso

    aconteceu, saiu fogo da pedra e queimou a sopa, a carne e o pão sem

    fermento. 

•  Mais tarde, Deus também permitiu que o orvalho molhasse a lã que Gideão

    colocou na eira, deixando seco o chão em volta dela, como um sinal especial que

    Gideão Lhe havia pedido. Na noite seguinte, Deus fez o contrário e deixou a lã

    seca e o chão em volta dela úmido, exatamente como Gideão Lhe havia pedido.

•  Assim como Deus estava com Gideão, Deus também está com você!

ATITUDE HEROICA
Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

•  Deus tinha um plano especial para Gideão.

•  O plano de Deus era usar Gideão para salvar o

  Seu povo da tribo midianita.

•  Quando Deus lhe disse isso, Gideão ficou preocupado.

•  Então, Gideão compartilhou o seu coração com

  Deus, dizendo-Lhe que ele era apenas um jovem

  como qualquer outro.

• Ele também disse a Deus que vinha de uma família
  que não era muito forte.

• Deus disse a Gideão que mesmo assim estaria com ele. 


