
Roteiro para ao PG – 07 de agosto de 2022 
Semana de 08 a 13 de agosto 

1. Encontro-Quebra-gelo – Qual é a virtude que você admira na vida de uma pessoa? Porquê?  
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

ATRIBUTOS DE UM VENCEDOR – 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 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Primeiro atributo de um vencedor – Dependência de Deus 

 Leiam os versos 1,2 – Olhando esse texto bíblico, como você vive a dependência de Deus em sua vida? Qual tem 
sido a sua experiência nesse aspecto? 

 
2. Outro atributo que um vencedor precisa ter – Obediência a Deus em qualquer circunstância 

 Apenas pela obediência é que alcançaremos as bênçãos de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra direção 
A Palavra de Deus nos diz que Deus coloca diante de nós: bênçãos e maldições. A escolha é nossa 
Para sermos abençoados a bênção está condicionada a obediência.  
E obedecer não é simplesmente ouvir e concordar e reconhecer o erro. Obedecer é praticar as orientações de Deus  

 Leiam os versos 4,5 – Em alguns momentos, Deus nos desafiou com algo específico, um chamado, uma mudança de 
rota, uma mudança de comportamento, uma renúncia, enfim, Deus nos desafiou para alguma coisa. Você poderia 
compartilhar sobre o que Deus falou claramente a você e que envolveu obediência? Como foi e quais os benefícios 
que você teve e está tendo? 

 
3. Outro atributo que um vencedor precisa ter – Comprometimento com Deus 

 Vencedores são aqueles que não se dão por vencidos diante dos obstáculos 

 Independentes se estão num bom ou mal momento, eles continuam firmes em seu propósito superação 

 E é o compromisso nos sustenta: Compromisso com Deus - Compromisso com a causa de Deus – e E compromisso 
com o povo de Deus 

 Leiam os versos 5-7 – De acordo com a sua experiência de vida, quais as evidências de uma pessoa comprometida 
com Deus? 

 

 Agora - seja qual for a situação e luta que você esteja enfrentando: 
a. Dependa de Deus em tudo 
b. Obedeça a Deus em qualquer circunstancia 
c. Se comprometa com Deus em todas as coisas 

 
4. Evangelização - Anote o nome das pessoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação e ore por elas: 
5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


