
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e 

todos os seus. Na nossa congregação, por vários domingos, o livro de Juízes foi 
estudado capítulo a capítulo. No capítulo 7, assistimos a um relato da vitória 
de Gideão sobre os midianitas, amalequitas, entre outros, em um número tal 
que não se podia contar (como das areias de uma praia) (Juízes 7:12), e tudo 
isso com apenas trezentos homens.  

  
O escrito, que a seguir compartilho, é de autoria de nosso filho 

Davi, e remete a um momento imediatamente posterior a essa gloriosa 
vitória, trazendo importantes lições para nossas vidas. Vamos ao texto?  

  

RETRATO SUJO  

  
A idealização de personagens não é comum apenas em filmes ou 

histórias que nossos avós nos contam. Muitos gostam de fazer o mesmo com os 
homens e mulheres bíblicos. Falam de Davi como ser honroso, tentando 
sempre pular a “parte” do adultério; alimentam a coragem dos apóstolos, 
teimando que o seu histórico registrado de fuga ou perseguição fosse passado 
batido. Gideão é mais uma vítima. O mesmo homem que foi chamado por 
Deus para ser o juiz de Israel mostra todos os seus vazios e falhas em Juízes 8. 
E o buraco que ele cavara não era pequeno. Afinal, o chamado do Senhor não 
nos livra do pecado, mas nos traz convencimento de sua graça através do 
Espírito (Gálatas 5:16-18).  
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Como qualquer homem nascido de Adão, Jerubaal cometeu 
grandes erros. Seu coração se alimentou de vingança (18-21), orgulho (24-27), 
luxúria (30-31) e outras diversas vontades carnais. O Deus que concedeu a 
vitória a seu servo mais uma vez era esquecido pelo seu povo. Poderia até 
mesmo ser lembrado em discursos, entretanto o seu agir falara mais alto 
neste capítulo. O sucesso de ser honorado como o responsável pela derrota 
contra os midianitas o fez assumir papéis os quais o Senhor não o direcionou 
(22). Gideão não conseguia lidar com a autoridade que tinha, e, muito menos, 
com a divinização a que fora submetido.  

  
Em seus últimos dias de vida, sua terra, mesmo quando vazia de 

conflitos armados, era fruto de intensas guerras espirituais pela prostituição e 
adoração às riquezas, sem contar as heranças deixadas, como a cruel disputa 
de seus filhos pelo seu poder no capítulo 8. Ele aposentou o antigo propósito 
de sua vida. Há quem trate esse texto como pouco edificante e apenas mais 
um fim desastroso que podemos assistir diariamente na vida de outras pessoas 
no nosso dia-a-dia. Contudo, entre as risadas e cantos de alegria o retrato 
sujo pode ser exposto. O desfecho dos capítulos de Gideão nos adverte e tem, 
como intuito principal, nos colocar em posição de vigilância.   

  
Como cristãos, receber críticas com sabedoria, trabalhar 

conforme o chamado que o nosso Pai nos propiciou e entregar tudo que temos 
e somos para Ele são comportamentos vitais dentro da unidade cristã para 
evitar contenda e viver o evangelho de Cristo (1 Timóteo 6:10-12).  

 
Que possamos, assim, ter o desejo constante de entregar todos 

os nossos momentos a Ele, sejam eles de derrota ou sucesso, nunca 
idealizando quem somos, mas lembrando de quem Ele é (Colossenses 1:13-14).  

 
 


