
  

 
 
QUEBRANDO OS JUGOS DA MISÉRIA     
Lição de Célula – 37/2019 
  
Juízes 6:1 – 24  
Israel foi rodeado de inimigos ao longo de sua história, cada um com características marcantes. Os filisteus foram 
os mais frequentes e cíclicos. Os babilônicos eram falsos; vinham como amigos e depois tomavam tudo, levando 
os judeus cativos. Os egípcios também faziam escravos, como trabalhadores ou cobrando impostos. Os 
amalequitas (I Samuel 30) ficavam à espreita e aproveitavam para saquear quando Israel saía para a guerra, 
atacando a família desguarnecida que permanecia no arraial. Os midianitas, um pouco diferentes, atacavam após 
a guerra, quando o exército retornava combalido, exausto e debilitado; investiam ocupando como gafanhotos 
contra as expectativas de colheita e do que o gado produzia, arruinando e empobrecendo.  
Hoje, meditaremos nos passos necessários para cessar a atividade do tipo midianita em nossas vidas, para evitar 
o empobrecimento e a fraqueza ante o risco de lutarmos cansados, em tempos de crise. 
 
DEUS ENVIA UMA PALAVRA 
Esse expediente de proclamação divina parece frustrante quando clamamos por uma porta, um aumento nos 
ganhos, uma alavancada ou uma guinada na vida. A expectativa é por um resultado, não por uma Palavra (Juízes 
6:7-10) e muitos não dão ouvidos. 
Deus quer trazer à nossa memória todo investimento, cuidado e proteção que Dele procedem a. A Palavra Dele 
sempre quer nos dizer: LEMBRE QUEM EU SOU.  
 
Isaías 43:13 
Deus é antes que houvesse dia e ninguém pode impedir o Seu agir. 
Antes que o mundo existisse Deus se apresentou como o Senhor das soluções que transformam caos em ordem, 
com vistas a um relacionamento num ambiente santo e próspero. 
Antes de nos abençoar, Deus precisa nos alinhar aos princípios, na linguagem, forma de pensar e de se posicionar 
no Seu Reino. O foco nessa relação não é receber. É alinhamento pela intimidade, pela confiança e prazer da 
presença. Intimidade e frutos são para quem anela intensamente (Jr 29:13). 
 
Salmos 107:20 - Quando Deus fala Ele cria, estabelece, liberta e cura. A Palavra é o agir de Deus. 
Mateus 8:5-9 - O centurião valorizou o poder da Palavra como equivalente à presença. 
Lucas 17:11-14 - Os leprosos foram curados enquanto, confiadamente, iam cumprir a Palavra. 
 
DEUS NÃO NOS ABANDONA 
Salmos 27:10 - Se alguém, por mais próximo ou importante, te abandonar, nunca será Deus. 
Jeremias 15:20 - Deus nos guarda e nos livra nas lutas e da atuação maligna. 
 
Não deixe que alguém ou uma circunstância tire essa convicção de que Deus nunca te abandona. Ele está com 
você em todo lugar, mesmo que não se agrade do lugar. 
 
DEUS NOS MOTIVA A IR NA FORÇA QUE ELE NOS DEU 
Juízes 6:14-15 
Tire os olhos das armaduras, das habilidades e da identidade dos outros. Deus fez você único, com propósitos 
exclusivos. Pare de cobiçar ou invejar o que os outros são e suas aptidões. Valorize e confie naquilo que Deus 
chamou você para ser e realizar. Davi não quis a armadura de Saul. 
 
DEUS QUER REALINHAR NOSSA VIDA DE CULTO E ADORAÇÃO 
Juízes 6:16–24 
Gideão ofereceu ao Senhor o que tinha, do seu jeito. Ele recebe nossa adoração simples e autêntica e observa o 
coração, a verdade no íntimo (Salmos 51:6). Seja firme. A persistência não será em vão. 
 
DEUS QUER QUE ANDEMOS SÓ COM AS PESSOAS CERTAS NA MISSÃO  
Um líder de Deus não pode perder tempo com os que não estão alinhados à visão da Sua Palavra.  
Gideão só seguiu com 300 dos guerreiros para a batalha. Isso representava 1,36% do total daqueles que se 
apresentaram inicialmente.  
 
Quando nada existia no mundo, Deus deu uma Palavra e tudo foi feito com absoluta ordem. 
Quando o pecado entrou no mundo, Deus enviou o Verbo (Sua Palavra) e tudo foi consumado para o resgate da 
paz e do propósito original. 
 



  

Quando nos submetemos à visão e à fidelidade da Palavra todo jugo midianita é vencido. 
 
Venha proclamar conosco nas reuniões de terça, às 20 horas, livramento de jugos midianitas, na autoridade da 
Palavra proclamada em fé.  
 
Estamos experimentando vitórias, num jejum de 21 dias, como igreja aliançada à visão do Reino. Se você não está 
desde o início, nada impede que se engaje agora, ou mesmo se vacilou, pode retomar.  
 
Você é importante para Deus e para o Corpo assim como está. 
 
Cada um caminha na luz e na força que tem.  


