
 

 

05 – GRANDES VITÓRIAS 

Quebra Gelo – Onde e quando foi o seu encontro mais significativo com Deus? 
 

Devemos levá-los a crer e a confiar em Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Êxodo 4.21 – “O SENHOR disse a Moisés: — Quando você voltar ao Egito, 

trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de 

Faraó, para que não deixe o povo ir.” 
 

 Nesta semana como Igreja estamos crescendo na leitura do livro de Êxodo. O êxodo nos apresenta uma 

Grande Batalha, um Grande Guerreiro e uma Grande Vitória. Estamos crescendo na leitura do segundo livro do 

Pentateuco escrito por Moisés. Compreendemos com a leitura do livro, que o Êxodo narra a história do 

cumprimento das promessas de Deus a Abraão de fazer uma grande nação – Gn 12. O Livro começa com a descida 

do Povo de Israel para o Egito (1.1-7) e a obra termina com o povo no Sinai onde o tabernáculo é construído. A 

preservação das Palavras da aliança de Deus tem a importância central no livro. Moises, o mediador da aliança de 

Deus (24.4-7, 34.27) registra todas as Palavras do próprio Deus.   

Ao lermos esta bela história de milagres e cuidado do nosso Deus com o seu povo, aprendemos que: Tem 

situações que Deus está trabalhando é conosco. O povo de Israel seria liberto, mas Deus, primeiro estava 

trabalhando com Moisés. Moisés precisava ser lapidado por Deus em todo este processo, para se tornar um 

servo ainda mais parecido com o seu Senhor. 
Um outro ponto muito interessante é o caminho que Moisés percorreu para alcanças grande vitórias. As 

grandes vitórias não chegarão por um acaso em nossas vidas. Moisés nos ensina que: “Deus nos prepara para 

grandes vitórias através de grandes batalhas” – Ele estava com 40 anos quando fugiu para Midiã e agora ele 

tinha 80 anos quando toda esta história aconteceu. Moisés nos ensina que para termos grandes vitórias precisamos 

trilhar: 
 

 O caminho da Obediência - “Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: — Deixe-me voltar aos 

meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu:— Vá em paz.” Êx. 4.18 – Para 

Moisés Midiã era terra de acolhimento – foi recebido por Jetro (Reuel), ali estava sua segurança familiar, 

bens materiais (suas ovelhas e animais), sua esposa e filhos. No entanto, ele resolveu obedecer ao Senhor. 
 

 O caminho da Perseverança - “O SENHOR disse a Moisés: — Quando você voltar ao Egito, trate de 

fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, 

para que não deixe o povo ir.” Êx. 4.21 -  Moisés foi perseverante mesmo diante do endurecimento do 

coração de Faraó. Faraó foi apenas um instrumento de Deus para que pudéssemos ver uma Grande Batalha, 

conhecermos um Grande Guerreiro e nos alegramos com uma Grande Vitória. Moisés estava sendo 

lapidado por Deus para ser perseverante. 
 

 O caminho do conhecimento mais profundo de Deus – “Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, 

para que não deixe o povo ir.” Êx. 4.21b – Endurecer o coração de faraó, nos mostra o poder de Deus sobre 

todas as coisas. Moisés e o povo iriam conhecer de fato quem era Deus. 
 

 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – “Deus nos prepara para grandes vitórias através de grandes batalhas” –   Quais são as lições que você 

aprendeu com Deus em suas últimas batalhas? 
 

2 – Como você vê Deus lapidando a sua vida para que seja mais perseverança? Compartilhe 
  
3 – Deus chamou Moisés de pastor de ovelhas para liderar uma nação. Para que Deus está lhe chamando? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Nesta semana, teremos antes 

da Momento da Palavra o nosso Momento de Oração em duplas. Este é um momento muito precioso e m nossa 

encontro semanal dos Pequenos Grupos, é tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em duplas e 

compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana.  
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- ELAS E ELE - Dia 16/03 será o nosso primeiro Encontro de Mulheres do ano – Elas & Ele. Não deixe para 

última hora, faça logo sua inscrição. Investimento R$ 20,00  
 

- MISSÕES MUNDIAIS - Meses de março e abril em nossa Comunidade HOPE, temos a alegria de nos 

envolvermos mais diretamente com os desafios missionários ao redor do mundo. A missão de fazer toda a Terra 

se alegrar é para hoje e para todos nós. Nossa missão como Igreja é levar esperança a todas as nações!  
 

- DESAFIO SEMANAL - Como Igreja estamos a cada semana avançando na leitura da Palavra de Deus. Este ano 

assumimos o compromisso de lermos a Bíblia toda. Venha conosco nesta jornada de fé! Esta semana vamos iniciar 

a leitura do segundo livro da Bíblia - Êxodo. A cada dia temos mergulhado nas Escrituras e temos ouvido Deus 

falar conosco! Vem com a gente! 
 

 - CEIA DO SENHOR -  Próximo Domingo dia 10/03 teremos a Celebração da Ceia do Senhor. É tempo de trazer 

a memória o sacrifício de Cristo por cada um de nós na cruz do Calvário.  
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Domingo é dia e EBD. Venha crescer na Palavra! Próximo domingo, 

as 17h teremos o nosso quinto encontro do Módulo I da nossa Escola Bíblica Discipuladora - Encontro 6 – O Ser 

discípulo em diferentes contextos. Venha estar no próximo domingo. Esperamos você! 
 

 - ORE PELA VENEZUELA - Neste dia, pare por alguns minutos e ore pela Venezuela. Há na Venezuela uma 

prolongada crise econômica, que colocou a maioria dos venezuelanos numa situação desafiadora. Além da crise, 

há uma intensa disputa política. Precisamos orar diariamente para que Deus abençoe os venezuelanos e para o 

governo implantar medidas que contenha essa inflação.  
 

 

 

 
 

DESAFIO DA SEMANA 
Nos próximos dias, busque ao Senhor a compreensão das suas batalhas. O que Deus está te ensinando? 


