
 

 

Logo no início de nossa reunião vamos 

fazer a leitura de uma história bíblica muito 

importante e que nos ensinam grandes lições. 

Vamos ler juntos a Bíblia Sagrada em 

Êxodo 14.1-16. Este texto bíblico narra 

momentos de dificuldades que antecederam a 

abertura do Mar Vermelho. 

Em nossos dias de hoje passamos por 

grandes crises e diante delas podemos nos fazer 

duas perguntas importantes: as crises nos 

paralisam? Ou, as crises nos fazem avançar? 

Diante de um cenário de crise e 

dificuldades, acreditamos que Deus é maior que 

todas as crises e que continua nos exortando: 

“...diga ao povo que avance! Pois, EU pelejarei 

por vós!” (v. 13 e 14). 
Assim, considerando que na reunião 

anterior falamos sobre atitudes de uma pessoa 

que AMA, hoje em nossa reunião vamos 

conversar sobre três atitudes que devemos ter 

para enfrentarmos as crises e alcançarmos as 

vitórias que o Senhor já tem preparado para nós. 

 

ATITUDE 1: VENCER O MEDO! 

Devemos entender que o medo é inimigo 

de nossa fé, pois o medo tem a capacidade de 

nos paralisar e engessar a nossa fé! Observemos 

que na bíblia aparece o termo “Não temas” 365 

vezes, ou seja, para cada dia do ano temos uma 

palavra de Deus nos dizendo “não tenhas 

medo”, porque Ele sabe quanto o medo 

prejudica nossa vida. 

Em I João 4:18 aprendemos que “o 

perfeito amor expulsa o medo”. Logo, devemos 

conhecer com profundidade o amor de Deus e 

recebe a libertação do medo que nos paralisa! 

 

ATITUDE 2: VENCER A 

MURMURAÇÃO! 

A maioria dos israelitas não entraram na 

Terra Prometida devido a murmuração. Moisés 

foi enfático quando os israelitas murmuravam: 

“As vossas murmurações não são contra nós, 

mas sim contra o Senhor” (Êxodo 16.8).  

 

 

 

 

Elimine da sua vida todo tipo de 

murmuração, espírito crítico e reclamações sem 

procedência.  

A vontade de Deus não é que sejamos 

alienados contra as injustiças, mas “em tudo dai 

graças, porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco” (I Tess. 5.18). 

 

ATITUDE 3: AVANCE PELA FÉ! 

A vontade soberana de Deus é que seus 

filhos não parem e nunca desistam diante das 

crises, mas que pela fé avancem para o centro da 

vontade DELE! 

Quando os egípcios iriam alcançar os 

israelitas, Deus diz para Moisés: “Porque 

clamas a mim, diga ao povo que avance”. Há 

momentos para orar, mas há momentos de agir e 

avançar. Quando Deus abre as portas, só nos 

resta uma alternativa: Avançar! 

 

CONCLUSÃO 

A mão poderosa de nosso Senhor é sobre 

as nossas vidas! Por isso, não podemos permitir 

que o medo e a murmuração nos afastem do 

centro da vontade de Deus, vamos decidir 

avançar pela fé independente das 

circunstâncias! 

Creia que na hora certa o milagre vai 

chegar, vamos avançar! 

 

             
           

 
                  

Vamos Avançar! 

Versículo da semana: 
“Em tudo dai graças, porque esta 

é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 

convosco” (I Tess. 5.18). 

  Semana de 03 à 09 de  

Dezembro de 2018. 

 


