QUANDO VOCÊ ACHA QUE ESTÁ
FAZENDO O MELHOR E ESTRAGA TUDO
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ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Normalmente você quer o melhor, busca resolver um problema real, mas, acha algo inadmissível, se excede
no temperamento, se perde, se torna um justiceiro. Foi isso que aconteceu com Moisés. Parecia que tudo
estava perdido. Ele se tornou um improvável. O palácio não era mais dele, o seu povo não era mais dele, e
também, havia se prejudicado com o seu Deus!
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Você já errou tentando resolver um problema do seu jeito?
2. Quantas vezes você já errou tentando acertar?
TEXTO: Êxodo 2:11-16
INTRODUÇÃO:
Definição de improvável: Que tende a não acontecer; que pode não ocorrer; incerto. Que não se consegue
provar; impossível ou inacreditável.
Você já se sentiu assim, improvável? Pela definição do dicionário seria alguém que tende a não acontecer,
alguém impossível de dar certo? Você já se viu na necessidade de provar algo para alguém?
Vamos pensar sobre algumas pessoas que Deus usou muito na Bíblia:
 Noé teve problema com a bebida
 Abraão estava bem velho e mentiu
 Jacó enganou seu pai e mentiu algumas vezes
 Lia era desprezada por sua aparência
 José foi escravo e sofreu assédio sexual
 Moisés matou um egípcio
 Ester era órfã e prisioneira de guerra
 Gideão era medroso
 Sansão dormiu com prostitutas
 Raabe era prostituta
 Davi caiu em adultério
 Jeremias e Timóteo eram muito jovens
 Elias ficou depressivo ao ponto de ter desejos suicidas
 Jonas fugiu de Deus
 João Batista era esquisito
 Marta era ansiosa e preocupada
 Felipe tinha uma tendência de ser pessimista
 A mulher samaritana teve muitos homens






Zaqueu era corrupto até se encontrar com Jesus
Pedro era impulsivo e sem noção
Marcos chegou a desistir de tudo
E ninguém jamais conheceu o nome do garoto que trouxe os pães e peixes a Jesus!

 Para eles e para a sociedade, essas características eram limitantes e excludentes. Cada um deles era
marcado por algum fato da sua vida, que possivelmente os desqualificava perante os homens, mas aos
olhos de Deus eles eram vasos rachados e por essa rachadura se veria a glória de Deus.
 Se você ainda se sente meio fora dos planos de Deus, Deus diz hoje para você que...
1. VOCÊ NÃO ESTÁ FORA DO PLANO DE DEUS PORQUE ERROU FEIO
 “Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados
a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou
para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia”. (Êxo.
2:11-12).
 Solução errada para o motivo certo. Já passou por isso? Moisés achou que era o seu fim. Mas ele ainda
continuava nos planos de Deus.
 Você errou feio? Deus ainda conta com você!
 Ele já resolveu o problema do seu pecado!
2. DEUS ESTÁ FAZENDO VOCÊ MELHOR QUANDO PARECER QUE VOCÊ FOI ESQUECIDO
 “Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midiã. Um dia Moisés levou
o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado”. (Êxo. 3:1).
 Moisés ficou 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro. Longe do palácio, onde cresceu, do
seu povo e sua família. Mas nesse tempo, Deus estava tirando o Egito dele. Depois de aprender muito no
palácio, ele estava aprendendo sobre humildade e dependência no deserto. Ele estava se tornando
melhor.
3. DEUS USA O QUE TE INCOMODA PARA FAZER A DIFERENÇA DO JEITO DELE
“Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito; tenho ouvido o seu
pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Agora venha, e eu o enviarei ao rei
do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas”. (Êxo. 4:7-10).
Um dia Moisés, profundamente incomodado com a injustiça, age independente de Deus e assassina um
egípcio. O senso de justiça vinha de Deus, mas o assassinato e a fuga não. Toda vez que você age
independente de Deus você assassina algo e se torna um fugitivo. Mais tarde, Deus usou o mesmo incomodo
que Moisés tinha com a injustiça, para estabelecer Justiça, do jeito de Deus. É isso que ele quer fazer com
você!
O que te incomoda? Deixe Deus te conduzir à resposta dele para essa situação.
4. QUANDO VOCÊ FICA DESACREDITADO E DISTANTE, DEUS CONTINUA TE AMANDO E BUSCANDO
SEU CORAÇÃO
Ali o Anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro
estava em fogo, porém não se queimava. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto
para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse:
— Moisés! Moisés!
— Estou aqui — respondeu Moisés.
Deus disse: — Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. (Êxo. 3:2,4-5).
 No meio do nada. Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente. Uma árvore que estava em chamas,
mas não se queimava. É assim que Deus faz. Ele continua se revelando e buscando nosso coração, quando
estamos longe, distantes e desacreditados.
5. SUAS FRAQUEZAS NÃO PODEM SER SUAS DESCULPAS, SE DEUS ESTÁ FALANDO COM VOCÊ
 “Moisés respondeu ao Senhor: - Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois
que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho”. (Êxo. 4:10).
 Moisés estava inseguro: ele era um fugitivo, era gago, não sabia como aparecer de novo no Egito com uma
mensagem de Deus.
 Porém o Senhor lhe disse: — Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo?
Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a
falar e lhe direi o que deve dizer.
 Deus está te chamando para viver coisas grandes com Ele, não deixe suas desculpas te paralisarem.

6. A MELHOR VIDA QUE VOCÊ PODE TER É NO CENTRO DA VONTADE DE DEUS
 “Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar Vermelho como se fosse terra seca. E, quando os egípcios
tentaram atravessar, o mar os engoliu”. (Heb. 11:29).
 Moisés se tornou o libertador do povo de Deus. Ele foi viver seu chamado e seu destino. Deus tem grandes
coisas para você. Acredite e venha viver com Deus o seu melhor! Você se sente improvável? Diante dele,
todos somos!
CONCLUSÃO
O que fazer?
Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer
com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito
melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os
olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou
firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e
mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o Anjo da Morte não matasse os filhos
mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar Vermelho como se fosse terra seca. E,
quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu.
Hb 11:24-29
Tenha sua identidade em Jesus
Moisés rejeitou a identidade da terra pela identidade do céu.
Deus tem um nome e uma história para você. Escolha sua identidade em Cristo.
Você não é o seu pecado: já ouvi frases dizendo que Moisés era assassino, Davi adúltero... mas é muito
importante lembrar que você não é o seu pecado, e o erro não pode se tornar a sua identidade. Moisés cometeu
um assassinato, mas foi perdoado, restaurado e se tornou um libertador. Se tem uma coisa que é incrível na
Bíblia é o poder das escolhas de uma pessoa! Você não faz ideia do que você pode escolher ser e viver com
Jesus.

