
Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 18 de fevereiro de 2018, às 18:00.

SÉRIE: DESCONFORTO SANTO
TEMA: SUPERE SEUS PRÓPRIOS LIMITES
PERSONAGEM BÍBLICO: GIDEÃO

“Então o Anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra,
que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava
malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos
midianitas.
Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: ‘O Senhor está
com você, poderoso guerreiro’.
‘Ah, Senhor’, Gideão respondeu, ‘se o Senhor está conosco, por que
aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os
nossos pais nos contam quando dizem: ‘Não foi o Senhor que nos
tirou do Egito? ’ Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou
nas mãos de Midiã’.
O Senhor se voltou para ele e disse: ‘Com a força que você tem, vá
libertar Israel das mãos de Midiã. Não sou eu quem o está enviando?’
‘Ah, Senhor’, respondeu Gideão, ‘como posso libertar Israel? Meu clã
é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha
família’.
‘Eu estarei com você’, respondeu o Senhor, ‘e você derrotará todos os
midianitas como se fossem um só homem’.
E Gideão prosseguiu: ‘Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me
um sinal de que és tu que estás falando comigo’”.
(Juízes 6.11-17)

“O desconforto é a zona de conforto de muitas pessoas”.
(Marco Fabossi)

O ser humano consegue se acostumar a coisas ruins; ou difíceis. É por
isso que nosso planeta é habitado até nas regiões mais inóspitas da
terra. Pessoas se submetem a situações terríveis e, com o passar do
tempo, se acostumam, e algumas não querem sair de lá. Seu limite
se torna aquele. Sua zona de conforto, por mais desconfortável que
seja, se torna aquela.

TEMPOS DESCONFORTÁVEIS PARA O POVO DE ISRAEL (Juízes
6.1-6; 11)
“De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete
anos ele os entregou nas mãos dos midianitas.
Os midianitas dominaram Israel; por isso os israelitas fizeram para si
esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas.
Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os
amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam.
Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o
caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas
nem gado nem jumentos.



Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como
enxames de gafanhotos; era impossível contar os homens e os seus
camelos. Invadiam a terra para devastá-la.
Por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas
clamaram por socorro ao Senhor”.
(Juízes 6.1-6)

“Então o Anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra,
que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava
malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos
midianitas”.
(Juízes 6.11)

- Fome;
- Empobrecimento;
- Vergonha;
- Vida em cavernas e nos montes para se proteger dos ataques;
- Gideão estava malhando o trigo, batendo-o com uma vara para
retirar as sementes. E fazia isso não em um lugar aberto para o vento
levar a palha, mas sim em um lugar pequeno, um tanque, para que
os midianitas não o roubassem. Gideão já havia se acostumado a isso.

VENCENDO O LIMITE DA INCREDULIDADE (Juízes 6.13)
"’Ah, Senhor’, Gideão respondeu, ‘se o Senhor está conosco, por que
aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os
nossos pais nos contam quando dizem: ‘Não foi o Senhor que nos
tirou do Egito? ’ Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou
nas mãos de Midiã’".

- Apesar da motivação trazida por Deus ("O Senhor está com você,
poderoso guerreiro"), Gideão estava sem qualquer confiança de que
algo pudesse mudar. Ele havia se acostumado àquela situação.

“Algumas situações difíceis que os cristãos experimentam na
vida sugam sua fé e os fazem tão incrédulos quanto aqueles
que nunca tiveram um relacionamento próximo de Deus”.
(Guilherme Gimenez)

“Um dos sinais nítidos da incredulidade é o questionamento a
Deus”. (Guilherme Gimenez)

VENCENDO O LIMITE DA BAIXA AUTOESTIMA (Juízes 6.15)
"’Ah, Senhor’, respondeu Gideão, ‘como posso libertar Israel? Meu clã
é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha
família’".

- A visão que Gideão tinha de si mesmo o fazia limitar seus horizontes.

“O maior limite que precisamos superar na vida está em
nossa própria mente, são aqueles que impomos a nós mesmos



por causa de nossos temores e experiências negativas do
passado”. (Augusto Cury)

“E Gideão prosseguiu: ‘Se de fato posso contar com o teu favor, dá-
me um sinal de que és tu que estás falando comigo’”. (Juízes 6.17)
- Gideão estava recebendo um recado do Deus vivo através do anjo
do Senhor. Mas, por sua baixa autoestima, isso não era suficiente. Ele
precisava de um reforço maior. Assim ficamos nós sempre que Deus
nos desafia. Queremos uma garantia maior, uma prova de que nada
dará errado.

“Se você não confiar plenamente em Deus, nada mais será suficiente
para lhe dar segurança”. (Guilherme Gimenez)

- A história de Gideão mostra que ele foi vitorioso na Batalha. Ele
conseguiu se superar. E você?

NOSSA ORAÇÃO
Que eu vença meus temores e tenha coragem para seguir em frente.


