O QUE FAZER QUANDO NÃO EXISTEM MAIS SAÍDAS?
TEXTO: Êxodo 14:1-2
1 Disse o Senhor a Moisés:
2 "Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol
e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefom.
3 O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto.
4 Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei
glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército; e os egípcios saberão que eu
sou o Senhor". E assim fizeram os israelitas.
INTRODUÇÃO:
• De que forma você reagiria se, em algum momento, tivesse de enfrentar um
problema de solução humanamente impossível?
• Procuraria controlar as suas emoções ou entraria em pânico?
• Pediria ajuda a alguém ou continua ria indiferente, agindo como se nada houvesse
acontecido?
• Naturalmente, cada um de nós tem uma maneira de agir quando se depara com
algum problema.
O que é Adversidade:
Situação adversa; contrariedade. Infortúnio, desgraça, infelicidade.
1. PERCEBENDO QUE NÃO TEM SAÍDA
• Descobriram que estavam em uma situação de risco.
• Os carros de Faraó estendiam-se a perder de vista, e os arqueiros ansiavam por
vingar o nome do Egito. Eles encontraram os israelitas junto ao mar, perto de PiHairote, diante de Baal-Peor (Êx 14:6,7,9).
• Foram dominados pelo medo.
• Eles tiveram medo do exército de Faraó (Êx 14:10).
• Pensaram em recuar.
• Os israelitas estavam acampados em Pi-Hairote, quando começaram a murmurar
(Éx 14:12).
2. QUE ATITUDES DEVEMOS TOMAR QUANDO NÃO EXISTEM MAIS SAÍDAS
• Precisamos enfrentar o pânico.
• O medo que eu tinha de nadar (Fotos).
• Nunca desistir de clamar.
• Quando não encontramos solução para os problemas, devemos clamar a Deus (Êx
14:10b).
• Controlar o medo.
• Moisés ordenou ao povo que não tivesse medo de Faraó (Êx 14:13a).
• Ficar quietos.
• Moisés ainda falou ao povo convencendo-o a manter-se quieto, calmo, e esperar o
tempo de Deus agir em nossas vidas. (Êx 14.13b).
• Precisamos confiar no Senhor.
• Devemos ter fé de que Ele peleja por nós (Êx 14.14).

• Precisamos seguirem frente.
• A ordem de Deus para o povo de Israel foi: Por que clamas a mim? Dize aos filhos
de Israel que marchem (Êx 14.15b).
• Usar a autoridade espiritual.
• Moisés usou a sua autoridade espiritual quando levantou a vara diante do mar (Êx
14.16).
3. OS PROPÓSITOS DE DEUS PARA A NOSSA VIDA
• Ele muitas vezes nos leva em direção às adversidades para que sejamos vitoriosos.
• Nenhuma adversidade acontece na vida do cristão com o propósito de derrotá-lo (Êx
14.17,18).
• Para que o inimigo saiba que o Senhor é o único Deus.
• O povo de Israel temeu ao Senhor quando viu o exército de Faraó submergir no mar
(Êx 14.3 1).
• Para que Ele seja glorificado.
• Quando somos abençoados, Deus é exaltado em nossa vida.
• Em Êxodo 14.19, lemos que o anjo se pôs também à frente do povo, mostrando com
isso que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida.
CONCLUSÃO
• Se você está enfrentando tribulações, se tem algum problema cuja solução seja
humanamente impossível, não desista: clame a Deus, siga em frente, não deixe que
o medo o domine, confie no Senhor e use a autoridade recebida de Jesus Cristo.
• Isso é o mínimo a ser feito quando você verifica que está no fundo do poço e que
não existem mais saídas.

