UM LÍDER
DEPENDENTE
O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, guerreiro corajoso!".
Juízes 6:12

UM CONTEXTO DESFAVORÁVEL
Os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas
montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza.
Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Juízes 6:1-2, 4.
Sempre quando um desafio surge em nossas vidas é natural olharmos primeiro para os obstáculos e evitarmos
o caminho mais difícil, aguardando um contexto mais favorável para realizarmos algumas tarefas. Existiu um
período na história do povo de Israel em que eles não tinham reis e por isso, em contextos de opressão dos
povos inimigos, surgia uma pessoa para guiar aquela nação. Você tem esperado momentos mais propícios para
aceitar desafios do Senhor em sua vida? Será que em algum momento existirá esse contexto?

UM LÍDER IMPROVÁVEL
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra que pertencia a Joás, do clã de
Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser
descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: “O Senhor está com você, guerreiro
corajoso!”. Juízes 6:11-12
Gideão era um homem comum fazendo o que qualquer um faria naquele contexto: evitando o perigo real, se
escondendo para não ter o alimento roubado pelos opressores. No entanto, mesmo com aquele sentimento de
derrota, Deus o chama de corajoso. Muitas vezes não nos vemos ou até mesmo a outras pessoas como o Senhor
vê, mas fazemos conclusões a partir de impressões humanas e tendemos a nos enfraquecer ou até mesmo a
não perceber a qualidade e o potencial de outras pessoas à nossa volta. Qual é o olhar que você tem sobre si
e sobre outros?

UMA PROVIDÊNCIA INESPERADA
O Senhor disse a Gideão: “Com estes trezentos homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas
mãos. Mande para casa os demais”. Quando os trezentos israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os
guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bete-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de
Tabate. Juízes 7:7, 22.
Depois de ter sido chamado, o Senhor levantou milhares e milhares de pessoas para acompanhar Gideão na
guerra. No entanto, no meio do caminho, Deus queria mostrar o seu poder e venceu a guerra somente com
300 homens. No meio de um contexto desfavorável, com um número de pessoas bem reduzido, Deus mostrou
a Gideão e ao seu povo que somente Ele pode dar a vitória, que acontece sem a força dos nossos braços. Como
temos enfrentado nossas lutas? Por nossos braços ou pelo Senhor? Como você tem ajudado outras pessoas?
Dando conselhos humanos ou ensinando a aguardar a providência inesperada que vem do Senhor?

PARE, PENSE E TENHA CORAGEM
Como Gideão, que foi chamado em meio ao caos e à uma situação desesperadora, sonde o seu coração e tente
perceber se o mesmo não tem acontecido com você. Muitas vezes esperamos que uma determinada situação
aconteça para podermos servir melhor ao Senhor ou cuidar de outras pessoas, no entanto, não temos a certeza
de que tais circunstâncias acontecerão. Portanto, tenha coragem e se engaje na visão e missão que Deus tem
dado à nossa comunidade de fé. A obra é dele e nós só temos que contemplar e dizer sim!

