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GIDEÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Juízes, capítulos 6,7 e 8 

 
I. Parte inicial da vida e contexto histórico 

1. Era filho de _________, da tribo de Manassés, (Jz 6:11) 

2. Em seus dias, Israel abandonaram a Deus e estava em condição muito debilitada, atemorizado 

pelos midianitas, que ________________o país, tornando a vida intolerável, (Jz 6:1-5) 

Quem eram os midianitas? 
Eram descendentes direto de Abraão. Fruto do relacionamento do patriarca com Quetura, logo após a morte de 
Sara: E Abraão tomou outra mulher; o seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midiã, e 
Isbaque e Suá. (Gênesis 25:1-2). 

 

3. Em tempos de aflição, Israel arrependia-se e “________________________”, (Jz 6:1-5) 

4. Um profeta foi enviado para repreender o povo pecador, (Jz 6:7-10) 

 

LIÇÕES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. O chamado de Gideão para libertar a nação  

1. Um _________ aparece e convoca-o à liderança, (Jz 6:11,12) 

2. Suas desculpas 

a) O Senhor havia ________________ Israel, (Jz 6:13) 

b) Sua ____________ para a tarefa, (Jz 6:15) 

3.  Afirmação de que a ______________ divina está com ele, dando-lhe a certeza do êxito e também 

um sinal sobrenatural para lhe ____________________, (Jz 6:16-21) 

LIÇÕES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. Batalha contra os midianitas, o acontecimento mais importante da vida de Gideão 

      1. Acontecimentos que conduziram à batalha 

a) Gideão destrói o altar de Baal e a imagem de Aserá e constrói um altar a Deus, (Jz 6:24-28) 

b) É ameaçado de morte pelos idólatras, mas é salvo por seu pai, (Jz 6:29-32) 

c) Depois que os inimigos se reúnem, Gideão toca a trombeta e convoca Israel, (Jz 6:33-35) 
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       2. Gideão é animado duas vezes e passa por severa prova antes de atacar o inimigo  

a) Sua fé é fortalecida pelo sinal da lã, (Jz 6:36-40) 

b) Sua fé é duramente provada com a redução de seu exército de 32 mil para trezentos homens, 

(Jz 7:2-8) 

c) Visita o acampamento inimigo e anima-se ao ouvir um midianita relatar um sonho ao 

companheiro, (Jz 7:9-14) 

LIÇÕES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

IV. A vitória 

1. O singular plano de ataque, (Jz 7:15-18) 

2. A vergonhosa derrota dos midianitas, (Jz 7:19; 8:21) 

 

LIÇÕES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

V. Eventos subsequentes na vida de Gideão 

     1. Lhe é oferecida a coroa de Israel, porém ele recusa, (Jz 8:22,23) 

     2. Imprudentemente, faz um manto sacerdotal de ouro, o qual se converte em tropeço para                

Israel, (Jz 8:24-27) 

       3. Julga Israel quarenta anos, (Jz 8:28) 

       4. Morre em idade avançada, (Jz 8:32) 

 

LIÇÕES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia 
e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 5,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Tarefas: 4,0 

 

 


