Segunda-feira – Tema: Nascendo um guerreiro
“Assim respondeu o Senhor: “Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me
servir; se você disser palavras de valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este
povo voltar-se para você, mas não se volte para eles” (Jr. 15:19)
1) ENTENDENDO: Leia agora mesmo Juízes 6:1-10 e responda: a) Qual o motivo de Israel
ter sido dominada? b) Quais os povos dominaram Israel? c) Onde os israelitas se refugiavam?
d) O que acontecia com as plantações dos israelitas? e) O que o povo de Deus fez para que se
resolvesse o seu problema? f) O que Deus fez quando o povo clamou por Ele? ➔ O povo de
Israel estava passando por uma fase crítica da sua história, o próprio povo de Deus! Homens e
mulheres que cresceram ouvindo de seus pais que eram os escolhidos do Senhor, que seriam
cabeça e não cauda, agora se refugiando em cavernas e tendo suas plantações destruídas por
inimigos até considerados “fracos”. Eles estavam realmente aflitos e derrotados como poucas
vezes estiveram, e lá, no mais fundo do poço, clamaram por libertação. A verdadeira vitória
vem do Senhor e somente dEle! O povo de Israel precisava entender que estava sofrendo por
causa dos seus pecados, quando clamaram ao Senhor, se humilharam e realmente admitiram
as suas falhas. Deus quer que nós tenhamos a capacidade de pedir perdão pelos nossos erros.
Então quando o povo clamou, Deus enviou um profeta para lembrar-lhes de tudo o que o
Senhor fez por eles, e como cuidou de Israel em vários momentos de opressão.
2) MEMORIZANDO: Escreva 3 vezes no seu caderno ou até conseguir escrever sem olhar.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia e diga qual deve ser a postura do líder diante do pecado:
Esdras 10:1
Daniel 9:20
➔ Leia e tire uma atitude prática para a sua vida de cada texto:
Salmos 32:1; Salmos 68:21; Salmos 130:3-4; Isaías 55:7. ➔ Analise o caráter de Deus através
de Juízes 6.1-10 e escreva em seu caderno de meditação quais as consequências do pecado, e
o que acontece quando pedimos perdão, use referências extras. ➔ Deus espera santidade de
todos os Seus filhos, principalmente os líderes! Como tais somos responsáveis por outros, e
por isso Satanás sempre vai atacar com força total, e ele não brinca em serviço! Frente ao
pecado é necessário se colocar nas mãos de Deus! (Judas 1:24) Só Ele pode nos purificar
verdadeiramente e totalmente! Geralmente os líderes procuram passar uma imagem de
perfeição e santidade absoluta, e isso serve de obstáculo na hora de confessar, mas isso é uma
grande artimanha do inimigo para fazer com que o pecado seja acobertado, nunca esconda!
Confesse! É sempre a melhor saída! Leia Mateus 10:26.
4) DECIDINDO: Decido que: ( ) Ligarei hoje mesmo para um amigo espiritual de confiança
e confessarei todos os meus pecados, orarei com ele e pedirei para ser cobrado.
( ) Outra decisão pessoal de mudança .......................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com Deus a sua decisão, confesse e
peça perdão por todos os pecados que você tem, e clame por força contra as tentações e
gigantes da sua vida!

Terça-feira – Tema: O que Deus espera do verdadeiro líder - Trabalho!
“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre
dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será
inútil” (1 Co. 15:58)
1) ENTENDENDO: (Leia Juízes 6:11) O anjo do Senhor veio e se assentou numa grande
árvore que ficava na propriedade do pai de Gideão. Ele apareceu a Gideão enquanto ele estava
malhando trigo, num tanque de prensar uvas. a) O que você entende dessa passagem?
b) Por que ele estava num tanque de prensar uvas? c) Quando Deus chamou Gideão, ele
estava: ( ) Trabalhando. ( ) Dormindo. ( ) Chorado pelos problemas que tinha. ➔ Comente
a resposta em seu caderno de meditação. ➔ Deus sempre quer encontrá-lo trabalhando!
Gideão seria o comandante que iria libertar Israel dos seus inimigos, alguém útil para o Reino.
Deus procura homens e mulheres que trabalhem incansavelmente, que não esperem dos outro
aquilo que necessitam. Bons líderes sempre trabalham! Sempre são os exemplos de dedicação
e iniciativa, as pessoas sentem segurança, pois sabem que, tudo o que eles delegam, eles
sabem fazer, e fazem bem, porque praticaram! São esses os verdadeiros escolhidos de Deus, e
não aqueles que sabem apenas mandar e ficar com a glória, esses são excelentes chefes, mas
péssimos líderes!
2) MEMORIZANDO: Esse passo é importantíssimo, não se esqueça de decorar!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia Neemias 3:1 e 5:16 e diga qual a atitude correta do líder
diante do trabalho......... ➔ Leia os textos e faça um comentário geral da lição que tirou para
sua vida: Provérbios 18:9; Provérbios 21:25; Provérbios 22:29; 1 Coríntios 3:8; 1 Coríntios 9.1
➔ Procure no livro de Provérbios pelo menos três promessas de Deus para os que trabalham.
➔ O líder tem um chamado de Deus. (Rm. 11:29) É responsável por vidas, é o encarregado
de ensinar, orientar, e incentivar as ovelhas do rebanho, e a forma mais eficaz de transformar
vidas e através do exemplo! Você deve ser o primeiro em tudo, deve estar sempre disposto e
pronto a ajudar. E não desanime! Nada do que fazemos para Deus é inútil, sempre haverá uma
recompensa, se não for nesta terra, será na eternidade! Simplesmente trabalhe, não se
acomode, líder! Não ache que já fez muito para Deus, não esqueça que tudo o que fazemos
para o Senhor ainda é pouco (Jo 4:34), nós nunca poderemos saber o que o nosso Senhor tem
pra nós, pra onde nos chamará ou qual o nosso futuro, mas quando chamar, Ele o quer
trabalhando!
4) DECIDINDO: Você tem se destacado diante de Deus nessa área? Dê uma nota de 0 a 10
para: ( ) Sua dedicação na obra do Senhor. ( ) Sua iniciativa em relação ao trabalho.
➔ Você se considera um servo? Por que? (Seja sincero). ➔ Faça uma decisão prática e
escreva aqui (Ex: Entrarei no ministério de limpeza no próximo mês, etc).
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça de Deus um coração totalmente servo e
dedicado a Ele, para que você nunca desanime no serviço do Reino e seja sempre um
exemplo. Compartilhe sua decisão e peça ajuda para cumprir. ( ) Orei no mínimo 10 minutos.
Quarta-feira – Tema: O que Deus espera do verdadeiro líder - Inteligência
“Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês
são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: "Como é sábio e
inteligente o povo dessa grande nação!" (Dt. 4:6)
1) ENTENDENDO: Complete: Gideão estava................. Trigo num .............. de prensar
.......... Qual era, na sua opinião, a intenção de Gideão? ...............................................................
➔ Inteligência é capacidade de pensar, resolver, ir na frente! Gideão revelou nesse ato
iniciativa para driblar as dificuldades, mostrou rapidez e habilidade. O verdadeiro líder deve
ser esperto, e saber como usar aquilo que tem para proporcionar o melhor para a situação... No
momento em que ele foi encontrado, estava malhando trigo, num tanque de prensar uvas,
estava driblando qualquer represália contra a atividade dele, o trigo era o alimento, estava
usando uma alternativa criativa para driblar as dificuldades. O verdadeiro líder não espera

pelos outros, e não deixa que as dificuldades o travem, ele sempre da um jeito! Sempre aponta
uma saída!
2) MEMORIZANDO: Memorize totalmente o verso de hoje.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia Daniel 5:11,12,14 e responda como deve ser um líder
chamado por Deus? Releia o versículo de hoje e responda como o líder pode adquirir essa
inteligência. ➔ Leia e tire princípios práticos de cada texto: Êxodo 1:10; Jó 5:13;
1 Coríntios 14:20; 2 Coríntios 12:16. ➔ Reflita: “... Agir: Eis a inteligência verdadeira. Serei
o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter
condições de êxito. Condições de palácio têm qualquer terra larga, mas onde estará o palácio
se não o fizerem ali?” Fernando Pessoa. “... A inteligência é feita por um terço de instinto um terço de memória - e o último terço de vontade.” Carlo Dossi. Você tem se mostrado
alguém de iniciativa? Tem sido alguém que realmente faz a diferença, que mostra a solução e
aponta saídas? Busque ser o instrumento de mudança que Deus espera de você!
4) DECIDINDO: Está decisão é bem pessoal, ninguém melhor que você para saber a onde
precisa de mais iniciativa e prontidão, reflita e escreva aqui a sua decisão: ................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Faça elogios ao Senhor, compartilhando as suas
decisões, compartilhe o seu dia e peça renovação e coragem para fazer o que precisa ser feito!
Quinta-feira – Tema: poderoso guerreiro!
“... Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: “O Senhor está com você,
poderoso guerreiro”. (Jz. 6:12)
1) ENTENDENDO: Leia em, pelo menos 3 traduções e escreva em seu caderno de meditação
o verso como se estivesse falando para uma criança. ➔ Qual é o segredo do homem usado por
Deus segundo o texto de hoje? ➔ O que é mais importante, a obra do Senhor ou o Senhor da
obra? Muitas vezes buscamos realizar feitos inesquecíveis, lutamos por alvos audaciosos e
almejamos a perfeição naquilo que fazemos, mas, será que isso é realmente o mais
importante? Não! Deus busca amigos, busca companheiros. Ele é poderoso (Êxodo 15:3), Ele
realiza os grandes feitos, nós somos unicamente instrumentos nas mãos d'Ele (Jó 36:32), A
presença do Senhor deve ser o maior alvo na nossa vida, muito mais do que grandiosos feitos,
ministérios audaciosos, o nosso alvo principal deve ser a amizade com Deus. (Filipenses 3:14)
Ele sabe quem seremos, sabe tudo o que vamos alcançar, sabe toda a nossa vida! Então, o que
podemos querer mais do que a amizade d'Ele?
2) MEMORIZANDO: ( ) Memorizei o versículo.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia Dt. 3:18; 1 Samuel 16:18; Salmos 33:16-18; Provérbios 16:32
e escreva em seu caderno de meditação as características de um poderoso guerreiro para Deus.
➔ Leia os versículos e tire uma lição principal, escreva abaixo: Jó 11:7-8; Jó 22:21;
Salmos 31:15; 1 Coríntios 14:2; 2 Timóteo 2:19. ➔ Só o Senhor sabe quem seremos! Deus
olhou Gideão naquele momento trabalhando com trigo, provavelmente todo sujo com o pó
branco, muito provavelmente com as roupas velhas e surradas, com a fome e pobreza
estampadas na sua face, e viu um poderoso guerreiro! Entenda que Deus tem um propósito
para você! Ele quer algo para nós que nem nos passa pela cabeça, por isso, apegue-se em
conhecê-Lo e obedecê-Lo cada vez mais. Gideão não imaginava até onde Deus iria levá-lo, e
nem você! Então se preocupe unicamente em servi-Lo com todo o coração!
4) DECIDINDO: Agora é a hora da decisão! Você tem sido simplesmente amigo de Deus?
........ Tem buscado crescer em Deus e não tem se preocupado com o futuro? ......... Então
mude! ( ) Decido me entregar a Deus e confiar nele na sua jornada. ( ) Eu decido orar
pedindo orientação de Deus constantemente sobre o seu futuro
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore com sinceridade a Deus, peça a sua verdadeira
amizade acima de todas as distrações!
Sexta-feira – Tema: Não se deixe enganar, tenha confiança!
“... Pois tu és a minha esperança, ó Soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a
juventude.” (Sl 71:5)

1) ENTENDENDO: Leia Juízes 6:13-16 duas vezes e complete as colunas: na resposta de
Gideão a Deus, ele demonstrou três áreas em que não teve confiança, relacione as colunas:
1- “... ah, Senhor, Se o Senhor está conosco.”
( ) Na sua capacidade e atitude
2- “... Mas agora o Senhor nos abandonou”
( ) Em si mesmo
3- “... como posso libertar Israel? E eu sou o menor”
( ) Em Deus
➔ Uma das armadilhas mais comuns que Satanás usa contra bons líderes é a força da dúvida. Ele
sempre diz: Quem é você para liderar?! Quem você pensa que é para ser exemplo para outros?!
Isso é uma grande mentira! Pela nossa capacidade ou força, realmente nunca vamos a lugar
nenhum, mas Deus esta conosco para nos fortalecer e instruir, e isso deve ser a nossa certeza. O
nosso sucesso não vem de grandes habilidades, por grandes feitos ou ainda os dons que temos, só
vem de uma forma: Leia Juízes 6:16. Então, quando vier a falta de confiança, lembre-se, por mais
que você não “sinta”, Deus está com você! É exatamente o sentimento de incerteza e dúvida que
Satanás quer no seu coração, então não caia nessa armadilha, confie em Deus!
2) MEMORIZANDO: Decore o texto de hoje em forma de oração ao Senhor!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Em Juízes 6:13 podemos observar Gideão se queixando contra
Deus, explique os erros de Gideão, seguindo o exemplo:
“... Se o SENHOR está
Duvidou que Deus estava em todos os momentos com o
conosco”
povo, mesmo nos ruins.
“... Onde estão todas as
Duvidou que
suas maravilhas”
“... Mas agora o SENHOR Duvidou que
nos abandonou”
➔ Em Juízes 6:14 Deus responde aos questionamentos de Gideão, reescreva a resposta de Deus
com as suas palavras. ➔ Compare Juízes 6:15 e 1 Samuel 16:7 e descreva 3 características de
alguém grande para Deus. ➔ Leia os versículos e escolha um para comentar: Jó 4:6; Sl. 78:7;
Is. 12:2; 30:15; 36:4; Jr. 17:7; Ef. 3:12. ➔ Leia Êxodo 3:10-12; Êxodo 4:1-14; Isaías 6:4-8;
Jeremias 1:4-10 e responda: a) Qual é sempre a resposta de Deus aos queixosos e os que duvidam
do seu chamado e capacidade? b) Deus perde tempo ouvindo queixas e lamentações? Justifique.
c) De onde deve vir à verdadeira força do líder? ➔ DIÁLOGO MATRIX: SMITH - Por que, Sr.
Anderson? Por que você faz isso? Por que levantar-se? Por que se manter lutando? Você acredita
que está lutando por alguma coisa? Por algo mais que sua sobrevivência? Você pode me dizer o
que é? Você sabe o que é? Por liberdade? Ou verdade? Talvez paz? Sim? Não? Poderia ser por
amor? Ilusões, Sr. Anderson. Caprichos da percepção. Construções temporárias de um intelecto
humano fraco, tentando desesperadamente justificar uma existência sem significado ou propósito.
Vidas tão artificiais quanto a própria matrix. Embora somente a mente humana poderia ter
inventado algo tão insípido como o amor. Você deve ser capaz de enxergar. Você deve saber disso
agora. Você não pode vencer. Não há sentido em continuar lutando. Por que Sr. Anderson? Por
quê? Por que você persiste? SR. ANDERSON - Porque eu escolhi fazê-lo! (Retirado do filme
Matrix) - Não Deixe Satanás te enganar (2 Co. 2:11), não permita que ele troque os seus valores e
os seus alvos, apenas creia em Deus e faça a sua vontade, decida que será exatamente o que Deus
quer que você seja (1 Rs. 2:3), nada mais, nada menos!
4) DECIDINDO: ( ) Decido confiar que Deus está sempre ao meu lado em todos os
momentos. ( ) Decido que tomarei atitudes em meio as dificuldades e não murmurarei.
( ) Decido que não me rebaixarei e nem permitirei que Satanás diga mentiras a meu respeito.
( ) Outra decisão prática ..............................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore a Deus e peça para que Ele lhe ajude a vencer,
agradeça pela semana de meditação e ore por todos aqueles que Deus colocou sob a sua
liderança! Parabéns pela semana e dedicação, que você possa ser um grande líder usado
por Deus, não esqueça que para Ele você já é um verdadeiro guerreiro!
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

