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DIAMANTES – 16 VEJA E ACREDITE 
 

Responda: Tem algum desafio que você não consegue acreditar que vai superar? 

 

Em Juízes 7, Deus prometeu a Gideão que entregaria os midianitas e amalequitas em suas mãos. 

O pequeno exército de trezentos homens de Israel, estava em grande desvantagem numérica, sem 

recursos e planejado para os 135.000 soldados de Midiã.  

 

Gideão não estava confiante. A promessa não foi suficiente para ele. As vezes só o Falar de Deus 

não é suficiente para nós... Deus sabe disso, por isso resolve mostrar!  

Deus disse a Gideão: “Se você não acredita em mim, desça ao acampamento do inimigo com seu 

servo e ouvirá o que eles dizem”. Então suas mãos serão fortalecidas para lutar! 

 

Juízes 7:9 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 suas mãos". 

 

DEUS VAI TE MOSTRAR QUE SEU GRANDE INIMIGO JA FOI DERROTADO! VEJA E 

ACREDITE!  

 

Ao ouvir isso, Gideão desenhou uma imagem e viu sua vitória! Depois de fixar aquela imagem 

em sua cabeça, ele começou a adorar.  Uma promessa de Deus é uma revelação das intenções 

d'Ele em sua vida por meio das Escrituras.  A chave é transformar a promessa em uma imagem.  

Você nunca possuirá as promessas de Deus até que tenha a VEJA.  Se você visualizar, então, 

Deus Fará  acontecer. 

 

Se você está lutando contra algo... VEJA AS promessas de Deus. A Palavra diz que você pode 

ser livre. Comece a renovar sua mente. Não se veja como um ninguém. Não se veja como um 

viciado.  Não se veja como um fracassado.  Fique satisfeito com o que Deus diz A SEU 

RESPEITO, e crie uma imagem em sua mente VEJA E ACREDITE.  

 

 


