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Igreja de Deus
Escola Dominical
BAAL É DESTRUÍDO PELO GIDEÃO
A CHAMADA DE GIDEÃO
Juízes 6:1-35
"Sinceramente estarei contigo, e tu castigarás s
Midianitas como se fossem uma só pessoa."
Gideão queria um sinal que lhe provaria que de
facto Deus falava com ele. Pediu o "anjo do Senhor"
para esperar enquanto ele preparava uma oferta de um
filhote de cabrito, e alguns bolos ázimos (sem
fermento), e algum caldo. Quando Gideão pôs-se de
volta, o "anjo do Senhor" disse para por a carne que
trazia sobre uma rocha e derramar o caldo sobre isso.
Ele fez tudo conforme foi dito. Porém, em seguida o
"anjo do Senhor" tocou na comida com a ponta do seu
cajado. Saiu da rocha o fogo consumindo a comida!
"Depois o anjo do Senhor partiu, sumiu da visão de
Gideão."
Mas Gideão estava aterrorizado! Como ele
"acabava de ver o anjo do Senhor cara a cara." O
Senhor Deus disse lhe que não devia estar com medo;
não iria morrer. Logo depois dai, Gideão construiu um
altar para Deus. Ele chamou deste altar Jeová Shalom,
o que significa "Deus envia a paz."
Deus disse à Gideão para levar boi castrado mais
novo do pai e destruir o altar do pai que havia
construído para Baal. Também Deus queria que
Gideão derrubasse alameda (árvores sagradas ou
árvore que eles adoraram). Era por altar. A seguir,
Gideão tinha que construir um altar próprio para o
Senhor e oferecer o boi castrado como um sacrifício ao
Senhor, com a lenha de bosques.
Gideão quis obedecer à Deus. Pediu dez homens
para ajuda-lo. Naquela mesma noite Gideão começou
por destruir o altar de Baal e bosques. Quando tudo
estava já destruído, construiu Gideão um altar para o
Senhor e ofereceu boi castrado no altar.
Na manha seguinte, os homens da cidade viram o
altar de Baal já destruído. No seu espaço estava
edificado outro altar novo. E os homens viram que
logo havia sido oferecido um sacrifício depois da
construção novo altar. Disseram uns aos outros,
"Quem teria feito isso?" Logo descobriram os homens
que era Gideão que havia feito aquilo, e pensaram logo
em mata-lo.
Conquanto o seu pai, Joasse, também havia visto

Sempre que Israel partisse do seguinte Deus, Ele
permitiria aos seus inimigos governar por cima deles.
Se eles clamassem o Senhor, Ele teve misericórdia e
enviados que foram chamados juízes entregá-los.
Outrora, Os Israelitas haviam sido oprimidos pelos
Midianitas por sete anos. Isto foi exactamente o que
havia acontecido. Israelitas podiam plantar seus
cereais, ao passo que os Midianitas e outros povos
vinham entravam nas quintas com seus animais e
assentando as suas tendas nisso. Ora, eles eram muitos
como gafanhotos: eles comiam e destruíram quase
todos cereais do povo Israelitas! Muito pouco sobrava
para o povo de Israel comer.
Israel tinha muito medo desse povo Midianita a
ponto de se esconder nas cavernas e em fortalezas nas
montanhas. Eles tomavam pouca comida que sobrava
e guardava para o seu mantimento.
Porém, Israel clamava à Deus, eDeus enviava um
profeta a eles. Ele lembrava-os de sua desobediência a
Deus. Mais uma vez, Deus teve misericórdia do deu
povo e ele enviou um homem para lhes libertar, e este
homem era Gideão.
Um dia, Gideão estava a sacudir o "trigo na
pressão do vinho, para se esconder dos Midianitas." O
"anjo de Deus surgiu" a Gideão e disse, "O Senhor está
contigo, tu grande homem de coragem." Deus sabia
que Gideão era grande homem estável e firme, e que
Ele chamaria Gideão para fazer um grande trabalho.
Respondeu Gideão, "Oh Senhor meu, se o Senhor
está connosco, então porque é que tudo isso teve que
suceder para nós? ... mas agora Deus nos desamparou
e entregou-nos nas mãos dos Midianitas." Então disse
o Senhor: "Vão em suas forças, e tu salvarás Israel das
mãos dos Midianitas. Eu não vos enviei?"
Gideão perguntou como podia ele salvar Israel,
como a sua família era pobre, e ele era "o menor na
casa do seu pai." Deus prometeu à Gideão,
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tudo o que acontecia. Talvez ele teve algum
pensamento como por exemplo: se com certeza Baal é
poderoso porque é que não pode travar batalha para si
contra esses homens que destruíram o seu altar? Joasse
expressou-se em alta voz dizendo: "Quem defenderá
Baal? Salvaria lhe? Quem defender a ele que seja
morto enquanto está manhã: se Baal é um deus,
deixe-lhe se defender sozinho, contra aquele que
destruiu o seu altar."
Porque Gideão havia destruído o altar de Baal,
Joasse mudou-lhe o nome, passando a chamar-lhe de
Jerubaal, que significa "competidor contra Baal" ou
"deixe Baal suplicar." Em outras palavras, Baal é
quem deve competir com Gideão por ter demolido o
seu altar, se de facto ele era um deus. Baal não lutou

para se defender. Ele não era o verdadeiro Deus.
Depois daquilo, os Midianitas e os Amalequitas,
juntamente com outros povo do este, se juntaram lutar
os Israelitas no vale de Jezrel.
O espírito de Deus descendeu sobre Jerubaal.
Tocou uma trombeta, convocando desta feita aos
Israelitas para a guerra. Gideão ajuntou um exército
com cerca de 32,000 homens para pelejar contra
Midianitas e outros. Porém, Gideão foi prontificando
os homens para a peleja.
Versículo Para Memorizar:
"Vai nesta tua força, e livra a Israel da mão de
Midiã; porventura não te envio eu?" —Juízes 6:14

Ligue os pontos para ver o que animal Gideão preparou como
uma oferta para o Anjo do Senhor
Um bebé de ________________
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O Anjo do Senhor Fala com Gideão
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Os Midianitas eram muitos,
e eram como ______________.
Gafanhotos

Os Midianitas comeram e destruíram
_________________ dos Israelitas.

Montanhas

Os Israelitas estavam amedrontados e que
ficaram escondidos em suas cavernas e
________________________.
Gideão escondia-se pela pressão do vinho,
sacudindo ___________.
Trombeta

O anjo do Senhor disse: põe a carne e os
Baal

bolos num _________.
Gideão ofereceu um bebé de
____________ como um sacrifício
ao Senhor.
Boi

Trigo

Gideão destruiu o altar de
__________________.
Gideão tocou uma
_____________________
chamada para a guerra.

Colheitas
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