DISCIPULADO 03/2021
TEMA: O MILAGRE DA MÃO LEVANTADA
Êxodo 17:8-15 “Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse
Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque; amanhã eu estarei
sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés
lhe dissera, pelejando contra Amaleque; mas Moisés, Arão, e Hur subiram ao cume do
outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia; mas quando
ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por
isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela; e Arão e
Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro; assim ficaram as suas
mãos firmes até que o sol se pós. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da
espada. Então disse o SENHOR a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata-o
aos ouvidos de Josué; que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo
dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O SENHOR É MINHA BANDEIRA”.
Pano de fundo
- Deus levantou um líder (Moisés) para ser o veículo de direção do povo de Israel para terra
prometida.
- Moises nasceu em tempos de morte. (temos que nascer neste tempo)
- O que foi o Egito para Deus? (nada)
História
1) Ninguém vai solucionar problemas sozinho.
Moises chamou três homens importantes: Josué, Arão e Hur.
“Deus não vai nos livrar da guerra, Ele vai livrar na guerra”.
Josué foi para batalha, porém ele não era homem de guerra, era pastor de ovelhas (Fé).
Tem coisas que Deus diz não

2 Coríntios 12:7-9 “E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me
dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim
de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa
vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de
Cristo”.

2) O propósito de Deus em nossas vidas tem memória.
Assim como Canaã era um presente de Deus na sua memória, Deus disse que os Ameleques
seriam riscados da sua memória. (v.14) “Então disse o SENHOR a Moisés: Escreve isto para

memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; que eu totalmente hei de riscar a
memória de Amaleque de debaixo dos céus”.

3) Para ter conquista e ter uma cobertura, é necessário respeitar os princípios de
hierarquia.
Moises era o que levava a vara.
Obedecer ao que eu aceito é fácil, mas obedecer ao que eu vejo que não é bom pra mim é
difícil. Até quando eu submeto a alguém? Até que ele não me faça pecar contra Deus.
Há muitos que querem fazer discipulado, mas não querem ser discípulos. Cuidado!
4) Para termos conquistas é também necessário termos o princípio de unidade.
Moisés, Hur, Arão, Josué e o povo estavam unidos.
5) Toda conquista primeiro se ganha por fé.
Estar com a vara erguida fala de uma vida espiritual.

Filipenses 4:6 “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças”.
6) Tenha estratégia
Eles estavam no monte e no monte a visão é muito melhor. Ter uma visão nítida da equipe
faz toda diferença.
Os quatro representam a visão.
Ganhar / Consolidar / Discipular / Enviar

