ESTUDO SEMANAL – 14/09/2017
Tema: Moisés? Eu? Mas quando?
Pr. Jedilson Rodrigues.

TEXTO BASE: Êx. 3: 1-10
1.

A chamada sobrenatural em um cenário natural (3:1,3-6,10). Geralmente pensamos que a
chamada de Deus se dá única e exclusivamente no campo sobrenatural. Outros anulam por completo o
sobrenatural e acham que a chamada Divina se dá unicamente no campo natural, dos nossos sentidos.
Entretanto, na biografia dos servos de Deus, percebemos que é quase indivisível o sobrenatural do natural,
e com Moisés não foi diferente.

2.

O passado de Moisés (3:5,11,12). Quando nos deparamos com a chamada de Deus, o nosso passado
pode ser o primeiro obstáculo. Precisamos lidar com isso de forma equilibrada e coerente. A atitude de
Jeremias (Lm. 3:21-26) e de Paulo (Fp. 3:13,14) nos fornecem subsídios para esse equilíbrio e coerência.
Mesmo assim, não podemos esquecer que o Diabo tenta trazer o nosso passado negativo para o presente.

3.

Sua experiência era única (3:3) mesmo assim:

- O imaginário queria sobrepor-se ao real (V.13b). Moisés imaginou algo que não aconteceu.
- Resposta de Deus (vs. 14,15).
4. A importância da congregação na chamada de Moisés (3:16,17 ). O apoio e o respaldo da
congregação são imprescindíveis para efetivação da chamada divina.

5. A aprovação de Deus e o apoio da congregação não são garantias de que tudo vai ser
fácil (3:18-22; 5:2,6-19, 22,23; 6:9,12). Tem dificuldades e obstáculos que são inerentes a obra
de Deus. Sem falar na oposição do Diabo. Tudo o que agrada a Deus, contraria os interesses do inferno.
6.

Não crerão em mim, não ouvirão a minha voz, me chamarão de mentiroso (4:1,29,31).
Moisés, novamente preocupado com o imaginário. Ainda bem que Deus não nos mostra tudo o que ocorrerá
na trajetória da nossa chamada. O que Moisés não pensou, foi o que aconteceu (4:24-26).

7. Comece do ponto de onde ele te chamou e com aquilo que você tem (4:2-8). Há irmãos
sinceros que pensam em fazer a obra de Deus com coisas que não possuem, ou com dons e habilidades
alheios.

8. Mesmo com experiência podemos nos sentir inadequados ou incapacitados (4:10). Os
desafios mudam, crescem, ficam mais complexos. Sempre vamos precisar do discernimento do Espírito
Santo.
- Resposta de Deus (4:11,12).

9.

Às vezes queremos passar para os outros aquilo que Deus deu exclusivamente para
nós (4:13; Mt. 9:25). Há unção que pode ser transferida ou compartilhada, mas, há unção que é
pessoal e intransferível.
- Resposta de Deus (4:14).

10.

A importância do trabalho em equipe (4:14b-17). O trabalho em equipe favorece o

crescimento e maturidade de outros, fazemos mais, fazemos melhor e em menos tempo possível. Ninguém é bom
em tudo.

