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GIDEÃO, UM JOVEM ESTRATEGISTA

HOMENS QUE OBEDECERAM AO CHAMADO DE DEUS
Gideão foi um jovem chamado por
Deus para tirar seu povo da opressão dos
midianitas, apesar de sentir apenas um moço
simples, aceitou a chamada de Deus e grande
foi sua jornada em prol do seu Senhor.
Houveram outros homens que assim como
Gideão foram chamados por Deus para uma
grande obra, vejamos alguns deles:
Abraão:
“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua
terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma
grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei
o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei
os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as
famílias da terra”, Gn 12.1-3
Moisés:
“E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel
chegou a mim, e também tenho visto a opressão
com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois,
e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo,
os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés disse a
Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito
os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu
serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te
enviei: quando houveres tirado este povo do Egito,
servireis a Deus neste monte”, Êx 3.9-12

Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde
o deserto e desde este Líbano até ao grande
rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e
até o grande mar para o poente do sol será o
vosso termo. Ninguém se susterá diante de
ti, todos os dias da tua vida; como fui com
Moisés, Êassim serei contigo; não te deixarei
nem te desampararei”, Js 1.2-5
Jeremias:
“Assim veio a mim a palavra do SENHOR,
dizendo: 5Antes que eu te formasse no ventre,
eu te conheci; e, antes que saísses da madre,
te santifiquei e às nações te dei por profeta.
Então, disse eu: Ah! Senhor JEOVÁ! Eis que
não sei falar; porque sou uma criança. Mas o
SENHOR me disse: Não digas: Eu sou uma
criança; porque, aonde quer que eu te enviar,
irás; e tudo quanto te mandar dirás. Não
temas diante deles, porque eu sou contigo
para te livrar, diz o SENHOR. E estendeu o
SENHOR a mão, tocou-me na boca e disse-me
o SENHOR: Eis que ponho as minhas palavras
na tua boca”, Jr 1.4-9

Josué:
“Moisés, meu servo, é morto; levanta-te,
pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este
povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.
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