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(A opressão dos Midianitas sobre o Povo de Deus
e a Libertação de Israel sob a Liderança de Gideão)
Baseado em Juízes – Capítulos 6 a 9
“Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os
amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam
contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos
da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel
sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos...
Então veio o anjo do SENHOR, e assentou-se debaixo
do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita;
e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo,
para o pôr a salvo dos midianitas.
Então o Anjo do SENHOR lhe apareceu, e lhe disse:
O SENHOR é contigo, homem valente.”
Juízes 6:3-4, 11 e 12
P RI ME IR A PA RTE

O QUE EU LI?

1 - A história de Gideão é bem conhecida. No capítulo 6:11,
ele está trabalhando para guardar o trigo a salvo dos midianitas.
Ali ele é chamado pelo ANJO DO SENHOR para libertar Israel do
domínio e opressão do povo midianita. Ele conhece a vontade de
Deus. Ele tem convicção disso. Ele se compromete em realizá-la.
Aqui temos os três C’s da fé:
CONHECIMENTO – CONVICÇÃO – COMPROMISSO (FAZER).
2 - Aquele momento é tenso na vida de Gideão. Ele arrebanha
32 mil homens para a peleja contra a coligação midianita. Deus lhe
mandou que desse uma oportunidade de deserção. E 22 mil saíram
de uma só vez. Ficaram apenas 10 mil. Deus mandou que ele fizesse
uma nova triagem. Quem beber água da fonte como um cachorro ou
quem se abaixasse para beber água estaria desqualificado. Foram
reprovados 9.700. Ficaram apenas 300 homens! E a Bíblia descreve
os midianitas como uma multidão inumerável (6:5 e 7:12).
3 - O sentimento de Gideão está descrito nos vs. 9 e 10. Ele
tinha medo. Na verdade, era um ataque suicida... Deus compreende a apreensão de Gideão e lhe manda um sinal. Ordena-lhe
que vá com o seu escudeiro secretamente ao arraial dos midianitas e escutem o que falam lá. Eles se esgueiram na noite densa,
e lá ouviram um soldado contando ao outro o sonho que tivera.
Ele contou que vira um pão de cevada rondando o acampamento
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deles e que o pão de repente foi contra a tenda do comandante e a
derribou, ficando ela de cabeça para baixo. O outro logo interpretou:
É a espada de Gideão! Nas mãos dele Deus entregou esse arraial!
A Bíblia diz que, quando Gideão ouviu aquilo, adorou ao SENHOR.
4 - Gideão deu instruções aos seus soldados. Repartiu em três
companhias de 100. Deu-lhes cântaros vazios, trombetas e tochas. E
ordenou que quando sua companhia quebrasse os cântaros, tocasse
as trombetas, segurando as tochas gritassem: PELO SENHOR E POR
GIDEÃO, todos fizessem o mesmo.
5 - Dito e feito. Num dado momento, as três companhias juntas
quebraram os cântaros, tocaram as trombetas, e segurando as tochas,
gritaram: ESPADA PELO SENHOR E POR GIDEÃO! Os midianitas
e seus coligados ficaram espavoridos, desorientados começaram a
matar uns aos outros. Os que escaparam foram perseguidos e mortos
pelas tropas das outras tribos de Israel.
6 - Foi uma vitória fantástica. A narrativa bíblica conta a morte de
todos os príncipes midianitas, e registra que Israel ficou definitivamente livre dos midianitas.
S E G UND A PA RTE

O QUE SIGNIFICA ISTO?

1 - O Livro de Juízes descreve Israel desde a entrada na Terra Prometida (da morte de Josué, em 1375 a.C.) até a instituição da Monarquia
(quando o primeiro rei de Israel foi ungido – Saul – em 1050 a.C.).
2 - Deus cumpriu a Sua promessa de tirar o povo do Egito e fazê-los
entrar na Terra de Canaã. O povo teria que, confiando em Deus, tomar
posse da terra. Porém, o povo esqueceu dos atos de Deus e passou
a conviver com os povos cananitas. Estes os influenciaram com seus
falsos deuses, depois passaram a dominá-los e oprimi-los.
3 - O Livro de Juízes deixa, por diversas vezes, bem claro que
Deus é Quem fazia estes povos dominá-los, por causa da desobediência do povo. Assim, quando o povo se arrependia e clamava ao
SENHOR, Ele levantava juízes para liderar as libertações de Israel.
Deus os oprimia e Deus os libertava.
4 - Nos capítulos 6 a 9 a história de um desses juízes, talvez o maior
deles: Gideão. A opressão cruel dos midianitas era possível devido as
coligações que eles faziam com outros povos: moabitas, amalequitas,
e outros povos do Oriente. Formavam enorme contingente militar para
dominar e oprimir o povo de Israel (6:1-3).
5 - 6:3 e 11 são importantíssimos, pois descrevem a covardia dos
midianitas. Eles deixavam Israel plantar e criar, mas, na época de colher
os frutos, eles vinham e saqueavam. Ou seja, Israel plantava, mas não
colhia. Semeava, mas não ceifava. Trabalhava, mas não comia. Impediam a bênção do Salmo 126:5-6. Os midianitas são o terrível exemplo
dos que se aproveitam dos outros. Exemplo da maldade, da falta de
respeito, da desconsideração, da malignidade nos relacionamentos.
6 - Por isso, o ponto central da história é o sonho do soldado
midianita e a interpretação de seu colega (7:13-14). A maldade feita
por tantos anos a Israel era tão grande e tão evidente que a culpa
havia se generalizado, reclamando uma punição. A culpa havia de
tal forma se instalado nos corações midianitas ao ponto de perturbar
profundamente a alma deles. Eles já tinham pesadelos reconhecíveis
e facilmente interpretáveis.
7 - Gideão é a mão do SENHOR. Chegou o tempo de Deus, e Ele
mesmo ia vingar a opressão e a humilhação do Seu povo. Por que
no sonho o instrumento não era uma pedra, ou uma flecha, ou uma
lança? Por que um pão de cevada? Porque o pão representava o
pecado deles. Era o pecado deles que ia derrotá-los!

TE RCE IR A PA RTE

QUE LIÇÕES POSSO APRENDER COM ESTE TEXTO?

1 - O pão representava o pecado e a culpa dos midianitas. O trigo
que eles roubavam de Israel os atormentava com uma culpa. Quanto
mais eles persistiam, mais a culpa rondava e infernizava a vida deles
– Salmo 42:7 (“Um abismo chama outro abismo...”).
2 - O pecado e a culpa fragilizavam a vida deles. Por agirem com
maldade para se darem bem, eles, na verdade, iam ficando mais
fracos. Aquilo que faziam para “o bem deles” era veneno que os
enfraquecia, e que ia chegar um dia a arruiná-los completamente.
Assim é o nosso pecado, veneno para a nossa vida – Salmo 51:3
(“Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está
sempre diante de mim”. – Salmo 32:3 e 4 (“Enquanto calei os meus
pecados, envelheceram os meus ossos... ... o meu vigor se tornou
em sequidão de estio”).
3 - Há aqui uma lei espiritual: o pão roubado vira arma contra o
ladrão. Ou seja, o meu pecado se vira contra mim. Deus o faz virar
em arma para minha repreensão e punição – Números 32:23 (“Porém,
se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o SENHOR; e sabei
que o vosso pecado vos há de achar”).
4 - Os impermeáveis e muito endurecidos, como os midianitas, se
não se arrependerem, serão quebrados – Provérbios 6:12-15 e 29:1
(“O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será
quebrantado sem que haja cura”).
5 - A culpa do pecado se torna notória para o pecador e até para
os mais simples. Um simples soldado sonha e outro facilmente
interpreta: É o pão! A mulher diz: É o pão! O filho diz: Pai, isto é o
pão! A empregada diz: É o pão! Dê graças a Deus quando alguém
lhe diz: É o pão!
6 - Se você é quem está clamando, tenha paciência e espere no
SENHOR. Ele ouve o seu clamor – Deuteronômio 32:35 (“A Mim Me
pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o
seu pé: porque o dia da calamidade está próximo, e o seu destino se
apressa em chegar”). Deus esperou 7 anos pelo arrependimento dos
midianitas (Juízes 6:1). Mas, no dia certo, ele atendeu às lágrimas de
Israel. A Babilônia se julgará forte e se achará impune, mas “Quanto
a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida
de tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada
como rainha.Viúva não sou. Pranto. Nunca hei de ver! Por isso em
um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será
consumida no fogo, porque poderoso é o SENHOR Deus que a julgou”
(Apocalipse 18:7-8).
7 - Conhecer o pão e interpretar o seu significado não é suficiente,
tem que haver arrependimento e retorno ao SENHOR.
* Reconheça o DIA DA OPORTUNIDADE – Lucas 19:44 (“E te
arrasarão a aos teus filhos dentro de ti; não deixarão em ti pedra
sobre pedra, porque não reconheceste a OPORTUNIDADE da tua
visitação”). – 2 Coríntios 6:2 (“Porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da
OPORTUNIDADE e te socorri no dia da salvação”).
* Rejeitar o DIA DA OPORTUNIDADE é decretar o DIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. O pecado contínuo, deliberado, sistemático se
acumula – Oséias 13:12-13 (“As iniqüidades de Efraim estão atadas
juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe
virão: ele é filho insensato, porque é tempo de sai à luz ao abrir-se
da madre”).

A CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

Muitos têm feito realmente o que a Bíblia ensina e tem se disposto
a doar o que podem (mais do que se pode é pretensão, menos é falta
de zelo e fé). Passamos dos 120 compromissos mensais, por isso
cremos que é hora de começar a colocar em andamento algumas
fases da construção.
Eis a lista dos que assumiram o compromisso de fé em ajudar
neste projeto:
1. Pr. Nogueira (150,); 2. Pr. Joaquim (100,); 3. Elsa (120,);
4. Josiel /Lucy (400,); 5. Catarina (30,); 6. Daniel (100,); 7. Assis
(25,); 8. Jorge Teixeira (25,); 9. Giuvan (70,); 10. Alexandre Paulo
(50,); 11. Fátima Linhares (30,); 12. Graça Tabosa (30,); 13. Lívio
Rafael (30,); 14. Vanuza (40,); 15. Ripardo (30,); 16. Pr. Cosmo
(30,); 17. Marlúcia (30,); 18. Claudinho (100,); 19. Júlio/Eriedna
(50,); 20. Júlio César (50,); 21. Jessé (20,); 22. James (25,);
23. Eliete (20,); 24. Maria Vó (15,); 25. Alexandre Aquino/
Glaudiane (100,); 26. Auristela (10,); 27. Ricardo/Simone (50,);
28. Rômulo (50,); 29. Petros (20,); 30. Aureliano (15,); 31. Eliacy (20,);
32. Marlene (15,); 33. Karlos (40,); 34. Rodrigo (15,); 35. Luzanira
(20,); 36. Sérgio (30,); 37. Valdeci (20,); 38. Mazé Braga (30,);
39. Ricardo Macieira (40,); 40. Tiago/Gina (30,); 41. Bonifácio/
Ilzanir (150,); 42. Walter (10,); 43. Eliane Farias (30,); 44.
Mazé Fernandes (10,); 45. Eudalice (15,); 46. Carmen (50,);
47. Marcelo (500,); 48. Marcus Ferreira (40,); 49. Mota (50,);
50. Linda (30,); 51. Sarinha (10,); 52. Aila (50,); 53. Cléia (10,);
54. Adriana (20,); 55. João Lucas (3,); 56. Vaudenir (10,);
57. Jachson/Ismênia (150,); 58. Lourdes Holanda (20,); 59. Fca.
Aguiar (20,); 60. Vanúzia/Ricardo (40,); 61. Camilinha (10,);
62. Raimundo/Edite (20,); 63. Igor/Raíza (25,); 64. Maria Renata
(5,); 65. Janeide (5,); 66. Ximenes (50,); 67. Clarice (10,);
68. Roberto/Verônica Kedoshim (30,); 69. Lemos (20,);
70. Milena (70,); 71. Nack (10,); 72. Paulinho (10,); 73. Luciano (100,);
74. Hilária (10,); 75. Mazé Mesquita (10,); 76. Luiz Cláudio (20,);
77. Otílio/Samara (20,); 78. Ivone (10,); 79. Rita Ângelo (20,);
80. Mª Evenilda Nyr (10,); 81. Lourdes Moreira (20,); 82. Rose/Bruno (100,);
83. Lúcia Oliveira (50,); 84. Cláudio/Zoélia (250,); 85. Tana (40,);
86. Cong. Pecém (50,); 87. Diniz/Jute (200,); 88. Fábio Moura (20,);
89. Sandra Duarte (20,); 90. Iranir (10,); 91. Jocélio/Zildânia (70,);
92. Janemeyre (20,); 93. Raphael/Amor (30,); 94. Neide (10,);
95. Mara Celi (10,); 96. Helder (15,); 97. Liduína Lôtfi (20,);
98. Lúcia Lôtfi (20,); 99. Lúcia Moura Vó (10,); 100. Teófilo/Séfora (50,);
101. Sandra Helena (50,); 102 - Ian (80,); 103. Maria Odete (10,);
104. Eurides (10,); 105. Xavier (20,); 106. Cleide/Lívio (15,);
107. Rosimeyre (30,); 108. Loia (20,); 109. Margarida (50,); 110. Átila
(50,); 111. Melo/Valéria (30,); 112. Erik (15,); 113. Jaqueline (20,);
114. Sara Regina (20,); 115. Graça Aragão (20,); 116. Hayneide (10,);
117. Neide Aquino (10,); 118. Cida Lemos (100,); 119. Amigo do
Pr. Evaristo (10,); 120 - Heloísa (75,); 121 - Ailson e Rosânia (10,).

Por amor e pela fé, comprometa-se a ajudar mensalmente
até dezembro. Esperamos que nesses meses de contribuição
o SENHOR Deus nos dê o que nós necessitamos
nesta primeira parte do projeto.
Para efeito de planejamento, AINDA estou confiando em Deus para
cooperar mensalmente com a construção de nossa MASSADA Fortaleza Batista Fundamentalista, com a importância de:

R$ ______________________ por mês, até dezembro/2008.
Meu Nome: ___________________________________________.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio, ou entregue à irmã Elsa Mita

MISSÕES – OREMOS PELOS

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
A eleição de Barack Hussein Obama para a presidência dos Estados Unidos exige de todos os crentes discernimento e oração.
Precisamos discernir em que ponto estamos do Relógio de Deus
para o prosseguimento do cumprimento das profecias bíblicas.
Os EUA tiveram, em George W. Bush, o presidente de mais
profundas convicções bíblicas, dos últimos 100 anos. Ele pode
ter errado em algumas decisões, mas manteve-se fiel aos seus
princípios de fé até o fim de seu duplo mandato. E vai sair com
uma das maiores taxas de impopularidade. Num discurso recente,
o irmão Bush declarou abertamente que deixava o governo com a
consciência tranqüila, pois não negociou suas convicções morais
e bíblicas, não trocou fé por popularidade, nem abriu mão de suas
convicções para agradar aos políticos.
Realmente, Bush foi coerente. Ele foi contra a propaganda e
doação de preservativos entre os jovens. E para evitar a AIDS,
formou um autêntico batalhão de educadores conservadores para
ensinar nas escolas e instituições a abstinência sexual de solteiros
e resguardar o sexo para o casamento. Bush foi contra a união civil
de homossexuais. Investiu pesado contra o aborto. E fez tudo que
foi possível contra as pesquisas levianas de óvulos fecundados,
declarando que, enquanto fosse presidente, a vida humana inocente
seria respeitada. E foi claro em sua posição a favor da pena de morte
para assassinos condenados pela justiça.
Quando perguntado sobre sua leitura, Bush sempre falava da
Bíblia e citava Oswald Chambers como seu autor predileto (Oswald
Chambers foi um pastor escocês cuja característica mais marcante
dos seus escritos foi o encorajamento a todos os cristãos para uma
vida decisiva de obediência e submissão ao Senhor).
Agora os EUA elegeram Barack Obama que será, sem dúvida,
o presidente mais liberal dos últimos cem anos. Num discurso em
2006 (que está no YouTube: Barack Obama fala sobre Religião e
Secularismo), Obama diz que os EUA não é mais uma nação cristã
(e debocha se de fato foi um dia), desfaz da Bíblia Sagrada com
argumentos infantis (mas que os liberais e incrédulos adoram), e
mostra um cínico desrespeito ao Cristianismo.
Como o discurso foi feito antes das eleições, é certo que o povo americano, em sua grande maioria, aprovou e apoiou o que ele disse.
O Dia da Prestação de Contas está sobre a cabeça dos americanos. Os que antes eram bênçãos para o mundo, agora se
transformaram em inimigos da fé cristã e opositores da Bíblia.
Oremos pelos EUA.
» Oremos pelo presidente eleito, Mr. Barack Obama – que ele se converta e se arrependa de suas arrogâncias contra a Palavra de Deus.
» Oremos pelos verdadeiros crentes americanos – que eles sejam
perseverantes e que voltem ao primeiro amor, com fervor evangelístico e missionário.
» Oremos pelo irmão em Cristo, George W. Bush, que ele permaneça
firme e que, em 2009, sem mais o peso da presidência, ele possa
continuar perseverante em seus princípios bíblicos.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA • DEZEMBRO

(sábado) 13 - 09h: Viagem Missionária da Mocidade

			 14h: Feirinha Social do Ministério Dorcas –
				
Saldos e Promoções
(domingo) 14 - 09h: Assembléia Geral da Igreja (durante a EBD)
(quinta-feira) 18 - 19h: Encerramento do Semestre do CTBPL
(sex a dom) 19 a 21 - Retiro do Ministério Dorcas – Hotel Don’Ana
(quinta-feira) 25 - 19h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
(sábado) 27 - 19h: Confraternização e Eleição da Mocidade
(domingo) 28 - 09h: EBD Especial – Planejamento de 2009
			 18h: Cantata de Natal – Coral (Evangelístico)
(quarta-feira) 31 - 21h: Vigília de Oração, Batismo e Ceia do Senhor

...ACONTECEU, GRAÇAS A DEUS
DIA DE AÇÕES DE GRAÇA

No dia 27, celebramos o nosso Dia de Ações de Graça. Depois
dos louvores, testemunhos de gratidão ao SENHOR Deus, tivemos
um delicioso jantar ágape. Foi uma bênção participar e multiplicou
nossos motivos de sermos gratos ao SENHOR Jesus Cristo.

GINKANA MISSIONÁRIA DA MOCIDADE

Durante quatro sábados, a Mocidade realizou excelentes estudos
e apresentações de campos missionários. Foram noites maravilhosas e de grande edificação e desafio. Louvamos ao SENHOR pela
liderança bíblica e criativa da Mocidade/2008.

NASCEU O GABRIEL

A herança do SENHOR, para
a Ariane e Linhares, nasceu
sábado, dia 29/11, às 17:30
horas, medindo 48 cm, e pesando 2,455 quilos, estava
no oitavo mês. Parabenizamos a família e parentes
por esse galardão de Deus,
como ensina o Salmo 127.

ACONTECERÁ, SE DEUS QUISER...
PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA

No dia 13 de dezembro (sábado), a nossa Mocidade realizará uma
viagem missionária. Nossos jovens passarão o dia em Patacas,
fazendo evangelismo pessoal e um culto evangelístico à noite.

FEIRINHA DO MINISTÉRIO DORCAS

Será no próximo sábado (dia 13), a partir das 14 horas, aqui mesmo nas instalações de nossa igreja. Participe!

ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA

No próximo domingo (dia 14), às 9 horas, por ocasião da EBD,
realizaremos a nossa última Assembléia Geral de 2008.
Todos os membros são convocados a participar desse verdadeiro
Culto Administrativo.
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