
 

  
 Na última reunião falamos sobre três 

conselhos importantes sobre a verdade e o amor 

(ande na verdade; ande em obediência e ande em 

amor).  

Logo, na reunião de hoje falaremos sobres 

três declarações importantes que recebemos de 

nosso Deus para as nossas vidas.  

 

1ª) Deus sente as nossas dores, Ele vê os 

nossos sofrimentos. (Êxodo 3:7-9 – 6:5)  
Observe que no texto bíblico Deus vê o seu 

povo sofrendo com a escravidão no Egito e Ele 

sente e se envolve com a dor do povo. Ouve até o 

gemido. E deixa isso claro ao povo.  

Nós servimos a um Deus extremamente 

amoroso.  

 

2ª) Deus tem um futuro para nós. (Êxodo 

6.6-8)  
Quando Moisés ouve o chamado de Deus, 

ele se sente totalmente despreparado para o 

cumprimento da missão.  

Moisés, em seus próprios conceitos, estava 

convicto que não seria a pessoa adequada para o 

cumprimento da missão de liderar o povo de Israel, 

pois era um fugitivo vivendo com seus sogros e 

trabalhando para sustentar sua família.  

Algo natural é pensarmos que Moisés 

imaginava ser necessário um general bem 

preparado a frente de um exército cheio de 

guerreiros equipados e valentes, e não um 

criminoso fugitivo liderando um bando de 

escravos sem preparo nenhum para guerra.  

Porém, o nosso Deus não depende de 

circunstâncias e pessoas propicias para realizar o 

que tem de realizar, por isso Deus aponta para o 

futuro como algo certo e pronto para ser 

transformado.  

Observemos que o nosso Deus tinha um 

futuro diferente do que as circunstâncias 

apontavam para Moisés e o povo de Israel no 

Egito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, da mesma forma acontece em nossas 

vidas. Ele tem, na maioria das vezes, um futuro 

totalmente diferente do que as circunstâncias nos 

apontam.  

Deus quer usar você para algo que fará 

diferença em sua vida e na vida de muitas pessoas.  

 

3ª) Deus cumpre o que Ele promete! 

Podemos confiar nEle. (Êxodo 12.29-30)  
Assim como prometeu, Deus fez. Ele livrou 

o povo do cativeiro do Egito.  

No texto bíblico fica claro que foi a mão 

poderosa de Deus que livrou o povo do cativeiro 

do Egito.  

Tivemos sete pragas contra o Egito e, no 

caso da sétima praga, Deus revelou aos judeus que 

passaria pelas casas ferindo de morte todos os 

primeiros filhos (primogênitos) com exceção das 

casas que tivessem marca de sangue de um 

cordeiro. Esse cordeiro deveria ser sem defeito. 

Lembre-se que todos deveriam comer da carne do 

cordeiro e o sangue deveria ser passado nas portas 

e janelas das casas, fazendo com que essa casa 

fosse livre, pois o anjo da morte passaria por cima 

e não a atingiria.  

Como você já sabe +ou- 1550 anos depois, 

Jesus se tornou o cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo.  

Sim! Ele mesmo, um cordeiro sem defeito, 

derramou seu sangue por nós na cruz, e agora 

todos que confessamos Jesus como Senhor e 

Salvador carregamos a marca do sangue do 

cordeiro de Deus e não sofreremos a segunda 

morte (morte eterna) no dia do juízo final.  

Entenda que tudo isso Ele Fez e Faz por 

amor. E, esse é o nosso Deus. Ele conduz a nossa 

história e nEle nós podemos confiar! 

              
           

 

                 

Três declarações importantes de nosso Deus! 

“Nisto consiste o amor: não em que nós 

tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos 

amou e enviou seu Filho como propiciação 

pelos nossos pecados.” 1 João 4:10 

Semana 29 de Julho à 

04 de Agosto de 2019. 


