
  

CÉLULA 41/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Você já viveu uma experiência em receber uma Palavra motivadora em um momento difícil no 

qual lhe trouxe um animo novo? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
 

TEMA: DEUS A NOSSA FONTE DE ÂNIMO 
Êxodo 7:1-6 

 
 

Como é lindo servimos um Deus que sabe e conhece os nossos sentimentos e pensamentos. 

Quando Deus decidiu libertar o seu povo do Egito, Ele chamou Moisés para ser canal de 
libertação, porém uma das maiores dificuldades para Deus não foi o povo, mas sim consolidar o 

próprio Moises, mostrando que ele seria capaz de realizar aquela chamada. 
 
Hoje, em nossos dias, não é diferente. Quantos de nós estamos vivendo as mesmas condições de 

Moises? Situação que aos olhos humanos parece ser impossível. Mas hoje vamos aprender com 
Deus, no qual Ele mesmo, sendo o maior agente provocador de milagres, vai nos motivar a 

cremos em suas Palavras, bastando da nossa parte apenas crer e agir. 
 

O que aprendemos com o texto? 
 
1) As palavras de Deus são fontes ânimo e vida, para nossa alma. 

 (v1) - “Então disse o SENHOR a Moisés: Eis que te tenho posto por deus sobre Faraó, e Arão, teu 
irmão, será o teu profeta”.  
Olha o cuidado de Deus com Moises! Conhecendo os seus sentimentos, diz que o colocou diante 
do Faraó com deus, e seu irmão como voz profética para falar. 

O que Deus estava está fazendo aqui? Provocando, emburrando, facilitando e animando Moisés a 
prosseguir no chamado, no qual ele sairia vencedor. 
Quantas vezes, vemos biblicamente, o nosso Deus animando o seu povo na conquista das 

promessas? Leia Gênesis 15:1, Êxodo 14:15, Josué 1:1-4 e Marcos 5:35-36. 
Hoje Deus está dizendo a você: Creia somente, não desista, não pare, pois assim você verá o 

grande milagre acontecer em sua vida! 
 

 
 



2) As Palavras de Deus precisam ser multiplicadas.  
(v.2) “Tu falarás tudo o que eu te mandar; e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos 
de Israel da sua terra”. 
Para os nossos dias não é diferente, a única forma de o povo ser liberto do Egito (mundo) é 

através da pessoa de Jesus. Assim nos, através da ordem do bom pastor Jesus, seremos os Arões 
que levarão a mensagem para o mundo.  

Leia Marcos 16:15-18 com muita atenção. 
 
3) Nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará vazia. 

(v 3) “Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais 
e as minhas maravilhas”. 
Todos nós sabemos os níveis de milagres estabelecidos no Egito, através da Palavra de Deus na 
boca de Moisés. E nos estamos vivendo, como ato profético, os “Dias de Elias”, nos quais são 
tempos de milagres extraordinários, porém o ano não acabou ainda, e muita coisa pode 

acontecer. Creia pois que um dia para Deus é como mil anos, assim continue acreditando, que o 
milagre acontecerá.  

 
4) O nosso Deus nos chama de vitoriosos antes da vitória.  

(Êxodo 7:4-5) Deus chamou, antes de serem vitoriosos, um povo escravo no Egito, por “Meu 
Exército e Meus Filhos”. 
Perceba como Deus nos vê: um povo que não se imaginava capaz de ser liberto, predestinado a 

não ter mais sonho, pois eram escravos e não tinham direito a nada, Deus o chamou com meus 
Filhos, Meu Exército.  

Quando o inimigo vier lhe acusar, mostre o que está escrito, o qual saiu da boca de Deus. Sou 
filho, e filho não precisa pedir para o pai licença para abrir a geladeira, porque é filho, e tem 

direito as bênçãos. Aleluia!!!!! 
 
5) Tudo será uma verdade se colocarmos em prática as Palavras de Deus (nosso Pai) 

(v.6) “Assim fizeram Moisés e Arão; como o SENHOR lhes ordenara, assim fizeram”. 
Só sairemos vencedores, se na verdade, colocarmos em prática, as Palavras de Deus nas nossas 

vidas. Leia Tiago 1:22-25.  
 

Conclusão: Não tenha medo. Creia nas Palavras do próprio Deus, pois Ele mesmo é que nos 
provoca a vivermos os milagres, e assim vamos viver o que Moisés e o povo viverem no Egito. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Provérbios 3:9-10 – Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua 

renda; e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 07/11 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial).   

Dia 20/11 – Unção Pastoral, de diáconos e diaconisas 



Dia 27/11 - Rede de Jovens 

Dia 04/12 – Fruto Fiel interno com unção de líderes e intercessores 

Dia 12/12 - Batismo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


