FERRAMENTAS DO HOMENS DE DEUS 1
TEXTO: Êxodo 4:2
2
Então o Senhor lhe perguntou: "Que é isso em sua mão? " "Uma vara", respondeu
ele.
INTRODUÇÃO:
• Vários homens de Deus usaram ferramentas que serviram para realizar seu
ministério.
• Estes instrumentos inanimados foram potencializados por Deus para ser um canal
de milagres. Isso mostra que Deus usa coisas improváveis para mostrar que o poder
é somente do Senhor e não em objeto algum.
▪ Deus usou o cajado de Moisés para realizar sinais no Egito (Êxodo 4.2-5)
▪ As trombetas com Josué para derrubar as muralhas de Jericó (Josué 6.16 e
20)
▪ O manto de Elias para abrir o Jordão (II Reis 2.8 e 14)
▪ A pedra que Davi derrubou o gigante Golias (I Samuel 17.49)
▪ Os figos que Isaías aplicou para curar o rei Ezequias (Isaías 38.21)
▪ A lã para mostrar sinais a Gideão (Juízes 6.37)
▪ E até mesmo Jesus usou o barro para operar a cura em um cego (João 9.6).
• Que ferramentas estão em suas mãos?
• Vamos usar neste sermão uma caixa de ferramentas onde cada peça tem um
significado:
1. Metro = CÁLCULO: Salmo 37:3
• 3 Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará
segurança.
• O Metro ou trena tem a função de medir e calcular.
• Jesus disse que antes fazer algo, precisamos calcular se estamos em condições
para realizar (Lucas 14.28-31).
• Para ser um homem de Deus é preciso medir suas ações e trabalhar de forma
inteligente para agir com sabedoria.
• O homem de Deus precisa Calcular!
2. Chave de Fenda = ORAÇÃO: Êxodo 33.21,22
• E prosseguiu o Senhor: "Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima
de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e
o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar.
• A Chave de Fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças.
• A oração é a forma que temos que ajustar cada coisa em nossas vidas.
• Como Deus chamou Moisés para entrar numa “fenda na rocha” par se encontrar com
o Senhor, assim também devemos estar nesse lugar apertado onde nos
encontramos somente com Deus (Mateus 6.6).
• Para ser um homem de Deus é necessário uma vida de oração e intimidade com
Deus.
• A vida devocional é a principal marca de um homem que vive na presença do Senhor.

• O homem de Deus precisa orar!
3. Chave de Boca = LÍNGUA: Lamentações 3.29
• 29 Ponha o seu rosto no pó; talvez ainda haja esperança.
• A Chave de Boca serve para apertar parafusos com a cabeça sextavada.
• A expressão ‘chave de boca’ nos faz pensar que se existisse uma chave que
controlasse nossos lábios para falar somente o que é devido seria muito bom.
• Como homens de Deus, precisamos buscar o domínio próprio, que é fruto do Espírito
Santo (Gálatas 5.23) e aprender que há “tempo de estar calado e tempo de
falar” (Eclesiastes 3.7b).
• Por isso devemos orar a Deus que nos ensine a guardar nossos lábios (Salmo
141.3).
• Tiago disse que o homem perfeito é aquele que sabe controlar sua boca (Tiago 3.2).
• Por isso em tempo de dificuldades é melhor colocar a “boca no pó” e buscar ao
Senhor do que falar sem pensar.
• O homem de Deus precisa controlar o que fala!
4. Óleo = UNÇÃO: Eclesiastes 9.8
• 8 Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo.
• O óleo protege contra a ferrugem e lubrifica. Algo que está emperrado se solta
quando é lubrificado e o que ainda está novo se conserva quando tem o óleo.
• A vida de um homem de Deus precisa de busca constante da unção capacitador do
Espírito Santo, que nos renova e não permite que o pecado nos envelheça e trave
nossas ações.
• Com a unção tudo flui naturalmente, mas sem unção as coisas ficam duras e
pesadas.
• O homem de Deus precisa buscar unção!
5. Nível = EQUILÍBRIO: Tiago 4.8
• 8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as
mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
• O nível é utilizado para mostrar o equilíbrio, se está nivelado com o piso ou se estiver
torto.
• Pedro no lava-pés se mostrou desequilibrado quando primeiro não queria ser levado
e depois se empolgou pedindo que fosse todo banhado por Jesus (João 13.1-8).
• Como homens de Deus precisamos deixar o “ânimo dobre” para ser mais firmes e
constantes em tudo o que fazemos.
• O homem de Deus precisa de equilíbrio!
6. Serrate (serra) = SABEDORIA: Jó 1.1
• 1 Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo; temia a
Deus e evitava o mal.
• O Serrote serve para cortar e separar. Em nossas vidas também passamos por
momentos em que temos que fazer escolhas e separar as coisas.
• Jó foi conhecido como um homem que sabia separar o mal do bem e escolher o
melhor.

• A Palavra de Deus é a espada cortante que separa juntas e medulas de revela
os “pensamentos e propósitos do coração” (Hebreus 4.12).
• Salomão pediu a Deus sabedoria para exercer o reinado e Deus se agradou de seu
pedido (I Reis 3.10).
• O homem de Deus precisa de sabedoria!
7. Alicate = FIRMEZA: Josué 1.9
8. Talhadeira = QUEBRAR: Jeremias 1.10
9. Esquadro = ALINHAMENTO: Josué 1.7-8
10. Chave de Grinfo = PERSEVERANÇA: Romanos 5.3
11. Compasso = TESTEMUNHO: Salmo 1.1
12. Martelo = PREGAÇÃO: Marcos 16.15
CONCLUSÃO:
• Deus tem levantado homens de Deus preparados para fazer a sua obra.
• Peça ao Senhor que te dê a ferramenta certa para fazer sua obra.
• Uma ferramenta na mão de alguém que não sabe usar, não terá utilidade, mas nas
mãos de um bom profissional pode fazer grandes trabalhos.
• Seja um instrumento nas mãos de Deus!

