Ano da Conquista.
Pr Celso Martinez
Culto do dia 31/12/2017

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Êxodo 13:17-14:15



























Façamos do ano de 2018 , o Ano da Conquista.
Moises era apenas o líder escolhido por Deus para conduzir o povo a Terra Prometida. Era a voz
de Deus ao povo. O que ele ouvisse do Senhor, deveria dizer ao povo com toda a fidelidade.
Havia um alvo a ser alcançado: a Terra Prometida. Moisés era o líder da conquista.
O desafio era recuar e morrer, ou avançar e vencer.
O que representava para o povo de Deus avançar?
1. Representava deixar para tras o Egito e tudo que lembrava.
2. Representava a liberdade de viver sob inteira dependência de Deus.
3. Representava conquistar as promessas do Senhor.
Grandes conquistas exigem grande esforço, muito trabalho e trabalho de todos.
Mas nossa caminhada continua. Precisamos ter em mente que nosso repouso não é aqui.
O momento que o povo de Israel enfrentava era de perplexidade, de perigo e até de ameaça de
morte.
Chegaram a um ponto em que a única saída era para cima, isto é, clamar ao Senhor. Não havia
coisa alguma que pudessem fazer que trouxesse para eles solução.
A experiência do texto nos mostra que muitas vezes a solução só pode vir de cima.

Deus sempre fala, porém nós nem sempre O ouvimos, ou ouvimos, mas não entendemos.
Era uma vez um homem que ousou falar com Deus.
Deus, queima a sarça como queimaste para Moisés. E eu obedecerei.
Deus, derruba os muros como derrubaste para Josué. E eu lutarei.
Acalma as ondas como fizeste na Galiléia, E eu ouvirei.
Então o homem sentou-se perto da sarça, ao lado do muro, junto ao mar e esperou Deus falar.
E Deus ouviu o homem, portanto respondeu.
Deus enviou fogo, não para a sarça, mas para a igreja.
Deus derrubou um muro, não de tijolos, mas de pecados.
Deus acalmou uma tempestade, não no mar, mas na alma.
E Deus esperou a resposta do homem. E esperou... E esperou... E esperou.
Mas o homem via sarças, não corações; via tijolos e não vidas; via mares e não almas, então entendeu que Deus nada
fizera.
Por fim, olhou para Deus, e perguntou: Perdeste o poder? E Deus olhou para ele e disse: Perdeste a audição?

Em nossa caminhada precisamos ter algumas certezas:
1. A certeza de que muitas vezes o Senhor nos leva pelo caminho mais longo. 13:17











Nosso desafio é de nos tornarmos uma Igreja relevante nesta geração. Isto significa que não será
fácil. Precisamos ter consciência de que haveremos de enfrentar lutas, assim como o povo de
Israel enfrentou.
1.1 – Medo.V.10
O novo assusta, e isso pode causar medo.
1.2 Murmúrio – v.11 Sobretudo daqueles que, bem intencionados ou não, não conseguem perceber
a direção de Deus.
É provável que alguns nos deixem, simplesmente por não concordarem com a direção que
estamos tomando. Precisamos entender que isto é absolutamente normal.
1.3 saudosismo – v.12.
Alguns de nós precisamos do caminho mais longo. Alguns de nós precisamos do deserto. Às vezes
precisamos do deserto.
Para termos uma alface, são precisos 6 meses. Para termos um carvalho, são precisos 60 anos.

Na verdade, o Senhor queria poupar o seu povo de passar por entre os filisteus. A caminhada mais
longa não era castigo, mas providência.

2. A certeza da presença de Deus conosco. 13:21
Mais importante do que a certeza de lutas é a certeza da presença de Deus conosco no meio da
luta.
Deus ia adiante do seu povo. Mesmo que não percebamos, Ele zela por seu povo.
Cerca de 30 vezes no AT. Deus diz “Não temas”.
3. A certeza da vitória do Senhor. V.13
Numa situação de perplexidade, o Senhor enviou um anjo.
Deus sempre inervem, sempre age, embora não entendamos a maneira como Ele age.
A caminhada da igreja é de vitória.
Quais as conquistas que desafiam o povo a alcançar?
Há conquistas pessoais absolutamente legítimas, para as quais, em sendo da vontade de Deus
você possa alcançar. Mas há outras, que afetam a eternidade e que precisam do engajamento de toda
a igreja.

1. Vamos ganhar multidões para Cristo através da pregação poderosa do evangelho.
2. Vamos buscar vida cheia do poder do Espirito Santo de Deus.
 Ser cheio do Espírito Santo é a única forma de ter coragem e intrepidez para avançar. Sem
isso, somos vencidos pelo desânimo.
3. Vamos buscar ser uma igreja que viva o verdadeiro evangelho de Jesus nos nossos
relacionamentos.

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à
vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

