
Roteiro para a Célula 
05 a 10 de outubro de 2018 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Qual é um grande legado que você acha que uma pessoa pode deixar? 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
ATRIBUTOS DOS VALENTES – Juízes 7.1-15 
1. De madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harode. O 

acampamento de Midiã estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré 
2.  E o Senhor disse a Gideão: “Você tem gente demais, para eu entregar Midiã nas suas mãos. A fim de que 

Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, 
3. anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte 

Gileade”. Então vinte e dois mil homens partiram, e ficaram apenas dez mil. 
4.  Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: “Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d’água, e eu 

separarei os que ficarão com você. Se eu disser: Este irá com você, ele irá; mas, se eu disser: Este não irá 
com você, ele não irá”. 

5. Assim Gideão levou os homens à beira d’água, e o Senhor lhe disse: “Separe os que beberem a água 
lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber 

6. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de trezentos homens. Todos os 
demais se ajoelharam para beber. 

7.  O Senhor disse a Gideão: “Com os trezentos homens que lamberam a água livrarei vocês e entregarei os 
midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens”.  

8. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as 
provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midiã ficava abaixo deles, no vale. 

9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: “Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas 
suas mãos.  

10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura  
11. e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar”. Então ele e o seu servo 

Pura desceram até os postos avançados do acampamento.  
12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale; 

eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também 
não se podia contar os seus camelos.  

13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. “Tive um 
sonho”, dizia ele. “Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda 
com tanta força que ela tombou e se desmontou.”  

14. Seu amigo respondeu: “Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. 
Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele”.  

15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de 
Israel e gritou: “Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês”.  

 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Atributo dos valentes – Dependência de Deus 

Porque Deus decidiu reduzir o exército de Gideão e mandou muitos soldados de volta para casa? 
 

2. Atributo dos valentes – Comprometimento com Deus e com o povo 
Leia 1 Coríntios 9.27 – De acordo com o texto de 1 Coríntios 9.27 e a história de Gideão, qual é a sua 
opinião sobre o processo de escolha de Deus? 
1 Co 9.27 – “Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver 
pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado”. 
 

3. Atributo dos valentes – Superar o medo dando passos de fé 
Leiam 2 Coríntios 12.9,10 – Paulo diz que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. De que 
maneira a experiência da escolha de Gideão se encaixa nessa afirmação? 
2 Coríntios 12.9,10 –“Mas Ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para 
que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos 
insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte”. 
 



4. Atributo dos valentes – Deus nos encoraja na nossa caminhada 
Releiam os versos 13-15 – Como o ânimo de Gideão mudou depois de ouvir o sonho e sua interpretação? 
Como você pode aplicar esse ensinamento à sua vida? 
 

5. Atributo dos valentes – Crer que Deus tem uma estratégia de vitória 
Além de Deus, que expedientes estratégicos levaram Gideão ao sucesso? Como você aplica isso a sua 
própria vida? 
 

6. Na batalha que você está enfrentando, que atributos dos valentes você mais precisa experimentar em sua 
vida? Como você pretende colocar em prática? 
Dependência de Deus 
Obediência em qualquer circunstância 
Comprometimento com Deus 
Superar o medo dando passos de fé 
Adorar a Deus antes mesmo da vitória concretizada 
Ter a convicção de que Deus está nos encorajando 
Crer que Deus tem uma estratégia de vitória 
 

4. Dia do Amigo 
a) Relembrando sobre o “Dia do Amigo”, nos dias 12 a 16 de novembro.  

Anote abaixo o nome dos seus amigos e vamos orar por eles e criar ações práticas para “transbordar ações da 
graça de Deus sobre suas vidas” 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 


