VIDA QUE VALE A PENA
Lição 1 – Vencendo os Becos Sem Saída
Texto Base: Êx 12:29-36, 14:5-31

Introdução
 Você já se encontrou num ‘beco sem saída’? Está passando por um problema para o
qual não descobriu uma solução?
Moisés passou por isto, quando fugia de Faraó com todo o povo de Israel. De repente, se
viu cercado: dos lados, montanhas altas, à frente o Mar Vermelho e atrás o poderoso
exército de Faraó, com seus carros e cavaleiros. Isto deixou o povo amedrontado,
conforme Êxodo 14:10: “E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis
que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; então, os filhos de Israel clamaram
ao SENHOR”.
Vamos ver como ele saiu dessa enrascada e aprender preciosas lições para a nossa vida.
1. Não dê ouvidos às palavras de derrota, mas reafirme as promessas de Deus – v. 11-14
Quando você está numa crise, evite dar ouvido aos murmuradores (queixosos e
reclamadores), aos pessimistas de plantão e aos que não têm fé. Você se lembra dos 12
espias que foram avaliar a terra prometida? O povo deu ouvidos aos murmuradores, aos
pessimistas, aos que não demonstravam fé – e o que aconteceu?
 Como fez Moisés, declare a Palavra do Senhor e firme-se na fé – 1 Co 10:1-11 e Fp 2:14
– não seja um murmurador.
2. Enfrente o problema e não aceite ficar paralisado por ele – v. 15
A fé é uma atitude. Deus havia declarado a Moisés: “Dize aos filhos de Israel que
marchem”! As águas do mar só se abriram depois que o povo começou a marchar. Muitas
vezes, esperamos Deus agir para avançarmos, mas normalmente Deus age quando
avançamos.
 Quando estiver com problemas, não fuja ou fique paralisado. Comece a orar pelo seu
problema e a agradecer pela solução – Hb 10:38-39.
3. Use os recursos que Deus lhe deu, ainda que pareçam insuficientes – v. 16
Moisés só tinha uma vara na mão – mas ela seria um instrumento de bênção e milagres,
conforme Deus já havia prometido antes: “Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás
de fazer os sinais” – Êxodo 4:17.
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Jesus alimentou uma multidão a partir de cinco pães e dois peixinhos. A viúva que foi
abençoada por Elias tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite (1
Reis 17:9-16) – qual foi o milagre que Deus realizou?
 Sempre que estiver enfrentando um problema, comece usando aquilo que Deus já lhe
deu – mesmo que pareça pouco. Não despreze os pequenos começos – Zacarias 4:10.
4. Tenha confiança no que Deus lhe fala – v. 22
Não foi fácil para Moisés e seu povo passar pelo meio do mar. As águas de um lado e do
outro pareciam uma grande ameaça. Eles precisaram confiar em Deus e crer que Ele
seguraria as águas para não destruí-los.
 Pratique o que está declarado no Salmo 37:3-7 e em Romanos 8:28.
5. Não se contente apenas em sair de uma situação difícil, mas busque ver destruído
para sempre aquilo que lhe ameaçou – v. 27
Além de tirar o povo do ‘beco sem saída’, pelo poder de Deus, Moisés perseverou até ver o
exército do inimigo totalmente destruído. É assim que devemos agir.
 Em que situações difíceis podemos ser perseverantes e destruir aquilo que nos ameaça?
Exemplo 1: você deve buscar não apenas sair de uma dívida, mas não entrar nunca
mais em outra.
Exemplo 2: no trato com o pecado devemos ser definitivos e radicais – é isto que Jesus
nos ensina em Marcos 9:43-47.
 Demonstre seu arrependimento – Mateus 3:8, João 8:11.
6. Celebre as pequenas e as grandes conquistas, em sinal de gratidão a Deus – 14:31,
15:1-21
O povo temeu ao Senhor, após aquela grande demonstração de força e poder – 14:31.
Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor – 15:1. Era o reconhecimento de que a
saída do ‘beco sem saída’ só foi possível porque “a grande mão” do Senhor agiu com poder
e graça em benefício do seu povo – 14:31, 15:3-8.
 Celebre as pequenas e as grandes conquistas. Deus preza a adoração e o louvor que
fluem “de lábios que confessam o Seu nome” – Hb 13:15.
Conclusão
Desafio: Há becos sem saída que só venceremos pelo poder de Deus. O poder de Deus,
porém, só está disponível para aqueles que têm aliança com Ele. Você quer fazer uma
aliança com Deus agora?
Faça a oração de entrega e consolide os que aceitarem fazer a aliança com Deus.
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