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Mais Além 
 

Êxodo 3:1-6 

 
Introdução: existem muitos adjetivos que podem ser aplicados ao nosso Deus. Tentar 
defini-lo num único adjetivo é simplesmente impossível. Conquanto, não vejo problema algum 
em falar de uma das qualidades de Deus que eu mais gosto: Ele é surpreendente! Ele está 
sempre pronto para nos surpreender, sempre pronto a nos desafiar a largar a nossa “vidinha”, 
monótona e previsível, para nos levar mais além do que imaginávamos. 

 
Nesse estudo, vamos falar um pouco sobre Moisés, homem escolhido por Deus para ser o 
libertador de Israel. Deus deu-lhe a missão de retirar o povo das mãos de Faraó, rei do Egito, e 
conduzir esse povo pelo deserto até Canaã, a terra que Deus havia prometido dar a Abraão e a 
sua descendência.  

 
Certo dia, Moisés estava tranquilamente apascentando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando 
lhe apareceu o Anjo do Senhor numa chama de fogo no meio duma sarça, uma sarça que 
ardia, mas não se consumia. Do meio daquela sarça, Deus compartilhou o seu plano, revelando 
a Moisés o seu papel. 

 
Aquela experiência sobrenatural mudou a vida de Moisés e fê-lo entrar para a história. Aos 
oitenta anos, Moisés não esperava mais nada da vida, por isso apascentava aquele rebanho 
como se fosse a única coisa que teria para fazer. Entretanto, o Deus que surpreende o homem, 
surpreendeu Moisés dando-lhe uma nobre tarefa que mudaria a sua vida. 

 
Deus é Deus de desafios, e pode ter certeza que grandes desafios Ele tem para você. Porém, 
para que possamos cumprir com o propósito dele, algumas questões da nossa alma terão que 
ser resolvidas. Vejamos então, o exemplo de Moisés.   

 
1. Vitória sobre o passado – quando Deus fala com Moisés que ele seria enviado a Faraó 

como mensageiro do que Deus estava para fazer com o seu povo no Egito, Moisés apresenta a 
Deus uma série de ressalvas, pois a sua experiência no passado fora sobremodo negativa. 
Antes de fugir para Midiã, na tentativa de mostrar que também era hebreu e que estava ali 
para liderar o povo, Moisés matou um egípcio. Ao saber disso, Faraó mandou matar Moisés 
que não viu alternativa a não ser fugir. Além disso, Moisés foi rejeitado pelo seu povo que não 
o reconheceu como seu líder, e isto marcou definitivamente a sua alma.  

 
Passados quarenta anos, Deus lhe visita e diz que iria usá-lo para libertar o seu povo das mãos 
de Faraó e da escravidão do Egito. É evidente que para aceitar o desafio, Moisés teve que 
vencer as experiências negativas que ele vivera quarenta anos antes. Muitas vezes, não 
aceitamos os desafios de Deus porque a nossa alma está presa em alguma experiência 
negativa. Quando Deus quer nos levar mais além, Ele terá que encontrar em nós um coração 
disposto a ser curado dos traumas do passado.   

 
2. Sair do conforto do presente – em segundo lugar, Moisés teve que superar a situação 

de conforto do seu presente. Jetro não tinha filho, só filhas, desse modo, Moisés se tornou 
herdeiro de Jetro, o que lhe fez sentir-se seguro no deserto de Midiã. Ele poderia dizer: “Por 



Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

que é que eu vou me incomodar com esse povo que me rejeitou, se aqui está tudo tão 
tranquilo?”.  

 
Porém, o melhor para Moisés não estava no deserto de Midiã. Naquela condição, ele não 
passaria de um anônimo, mas Deus o tirou de lá e fez dele o maior profeta da história de 
Israel. Da mesma forma, podemos achar que tudo está do jeito que queríamos, sem perceber 
que Deus tem um grande projeto para nós. Se não vencermos o comodismo da alma, não 
provaremos do melhor de Deus. 

 
3. Vitória sobre a insegurança do futuro – em terceiro lugar, Moisés teve que vencer o 

medo do futuro. A sua alma estava insegura com o futuro por isso ele perguntou para Deus: 
“Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?” (3:11). Depois ele falou que 
não teria o que dizer para os filhos de Israel (3:13), e por último disse que eles não 
acreditariam nele (4:1).  

 
Diante dos desafios de Deus, a nossa atenção deve se voltar para a sua promessa e para a 
Palavra que Ele liberou. Se passarmos a considerar dificuldades e circunstâncias, a nossa 
convicção pode ser afetada. Os argumentos de Moisés estavam relacionados com possíveis 
situações que ele poderia enfrentar. Somente depois de vencer essas inseguranças é que o 
projeto divino começou a se realizar.  

 
Conclusão: não saímos da zona de segurança naturalmente. Deus nos incomoda para que 
saiamos de lá, porque Ele quer nos levar mais além, Ele quer ver o nosso crescimento, e o 
crescimento só começa quando deixamos a zona de conforto. A zona de segurança nos priva 
do melhor, ainda que nos sintamos confortáveis, ela nos anestesia e não percebemos as 
grandezas de Deus para nós. Deus quer que a sua vida seja relevante. Portanto, deixe Deus 
levar você mais além, saia do território da segurança e entre no território da fé. 

 

 

 


