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Valentia em Tempos de Crise 
 

Juízes 6:12 
 

Introdução: A Bíblia, a partir de do capítulo 6 do livro de Juízes, conta a história de um 
personagem chamado Gideão. Esse homem é levantado por Deus quando Israel estava 
passando por uma grande crise. A nação toda estava debaixo de uma grande opressão por 
parte de seus inimigos. Os versos 3 e 4 mostram que toda vez que eles semeavam, os 
inimigos se levantavam contra eles e consumiam todo o seu produto e não deixavam 
sustento algum. O verso 6 diz que dessa forma, Israel ficou muito debilitado pela presença 
de seus adversários e clamavam a Deus por libertação.   

 
Foi nesse contexto de opressão, humilhação e destruição que Deus chamou esse homem 
de uma forma muito interessante. Quando o anjo do Senhor chega até Gideão, ele usa as 
seguintes palavras: “O Senhor é contigo, homem valente”. Preste atenção nessa verdade: 
em tempos de crise é necessário sermos valentes.  

 
No estudo de hoje veremos 4 aspectos na vida de Gideão, que fizeram dele um valente 
usado por Deus:  

 
1. A primeira coisa que um valente de Deus faz, em tempos de crise, é reivindicar as 

promessas de Deus. No verso 13, Gideão pergunta para o anjo: “... e que é feito de todas as 
suas maravilhas que nossos pais nos contaram...”. A pergunta de Gideão ao anjo tem a ver 
com as promessas que Deus fez ao seu povo quando lhes tirou do Egito. Ele pergunta, se o 
Senhor é conosco, por que estamos nessa situação? Ele diz para o enviado de Deus que 
eles estavam desamparados, ele reivindica o que havia sido prometido por Deus aos seus 
antepassados. A postura de todo valente de Deus começa exatamente nesse ponto: 
reivindicar o que Deus prometeu na sua Palavra, e lembrá-lo da sua misericórdia. 

 
2. O segundo aspecto de um valente de Deus é a consciência que ele tem de si mesmo. No 

verso 15, ele diz: “... eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na 
casa de meu pai”. Mesmo sendo valente, Gideão tinha consciência da sua fragilidade, por 
isso ele diz “como é que eu vou livrar Israel?” Manassés era a tribo mais pobre de todo 
Israel, além disso, a sua família era a mais pobre da tribo mais pobre, e ele se apresenta 
com o menor da família mais pobre. Quando nós sabemos quem somos, esse saber deve 
nos levar não ao desânimo, pelo contrário, deve nos levar a depender totalmente do 
Senhor. Existem pessoas que desistem da luta porque não conseguem ver condições de 
vencer. O que Deus deseja de nós é que quando vemos o quanto somos limitados, isso nos 
leve a buscar nele toda a força e poder que necessitamos para vencermos a crise que se 
levantou diante de nós.  

 
3. Em terceiro lugar, o valente de Deus é aquele que vence a dúvida do coração. Nos 

versículos 17 e18, nós vemos Gideão lutando contra a incerteza de que realmente aquele 
encontro sobrenatural estava acontecendo. Ele diz para o anjo: “se agora achei mercê 
diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas”. Muitas vezes, 
não vencemos e não vamos adiante porque dúvidas sobem ao nosso coração. A dúvida é 
um inimigo a ser batido, aqueles que vivem dominados por ela, não chegarão a lugar 
algum. Deus aponta caminhos, nos dá direção, e quantas vezes somos imobilizados, 
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perdemos a nossa ousadia, porque um espírito de dúvida vem nos atormentar e tirar a 
nossa certeza. Quando isso acontecer, faça como Gideão, vá para a presença de Deus e 
vença a dúvida. 

 
4. Em quarto lugar, outro aspecto de um valente de Deus é a sua fé e coragem para obedecer 

a Deus e tomar decisões. No verso 25, Deus dá uma ordem seriíssima a Gideão. Ele manda 
que Gideão tome um boi de seu pai e derrube o altar de Baal que estava na casa de seu pai 
e corte o poste-ídolo que estava junto ao altar, pois aquele estado de idolatria da nação é o 
que determinava a derrota de Israel. O que Deus mandou Gideão fazer, na verdade foi um 
ato profético no mundo natural, que teve repercussão no mundo espiritual e determinou a 
vitória de Israel sobre todos aqueles que lhe oprimiam. No entanto, essa ordem de Deus 
não era tão fácil de ser obedecida. Muitas vezes, o que Deus coloca diante de nós para 
fazermos, também não é tão fácil e vamos precisar de fé e coragem para realizá-lo. O 
valente de Deus é caracterizado por sua fé e obediência, que os levarão a derrubar o que 
precisa ser derrubado, e, assim, conquistar a vitória em tempos de crise.   

 


