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Êxodo 4:1-5 

Propósito: Deus quer nos usar para a Glória do seu nome. Muitas vezes, somos tomados de 

pensamentos e sentimentos que nos afastam daquilo que Ele quer realizar em nós, e através 

de nós. Aprendemos isto com o chamado de Moisés e queremos extrair alguns ensinamentos. 

 

• Na Bíblia há uma abundância de pessoas que foram usadas por Deus. Pessoas que poderíamos 

chamar de improváveis. 

• Abraão já era idoso quando Deus o chamou. Genesis 12:4. 

• Jonas era obtuso, isto é, Deus o mandou ir para um lado e ele foi para o outro. Jonas 1:2-3. 

• Jeremias era muito jovem. Jeremias 1:7 

• Pedro era impulsivo e temperamental. 

• Tomé era cético, envolto em dúvidas. João 20:24-25. 

• Marta se preocupava demais. Lucas 10:38-40. 

• Paulo não tinha aparência e sua saúde era debilitada. II Cor. 10:10. 

• Entre outros. 

• Deus os usou estas pessoas e pode nos usar também. 

 

• Moisés jamais poderia ser o que se tornou, não fosse a mão de Deus. 

• A missão a qual Deus o designaria era humanamente impossível de ser desenvolvida por ele, mas 

era ele quem Deus queria usar. 3:10. 

• Moisés era homem com muitas e aparentes limitações: 

 

1. Moisés lutava com o medo. 3:11 

• Ele havia fugido e ficado muitos anos longe, depois de matar um egípcio 

 

2. Moisés apresentava insegurança. 4:1 

• Mesmo o Senhor tendo se revelado a Moisés no meio da sarça e declarado que Ele estaria com 

Moisés, ele ficou inseguro. 

 

3. Moisés tinha limitações. 4:10 

 

• Moisés apresentava inabilidade para falar. 

• Pesado de boca, pesado de língua. Talvez com dificuldades para articular pensamento e palavra. 

• A eloquência, dentro da cultura egípcia, era considerada muito importante, e Moisés sabia disso. 

• Há a sugestão de que ele sofresse de gagueira. 

• Arão falava bem, mas não Moisés. Êxodo 4:14. 

• Mas quando Deus chama, o problema passa a ser dele. 

• Ele mesmo diz que era incircunciso de lábios. 6:30. 
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4. Moisés tinha o sentimento de ser dispensável. Manda outro. 4:13. 

• Seu chamado foi forte. Deus se revelou de forma única a Moisés.  

• É aqui que Deus revela seu nome. Jeová. Êxodo 3:13-14. 

• É aqui que Moisés é conscientizado do seu chamado para ser o grande líder de Israel. 

• Deus perguntou o que Moisés tinha nas mãos.  

• Moisés era pastor e sua vara era usada para orientar o rebanho. 

• A vara e o que ela representava para Moisés, o Senhor mandou que ele jogasse na terra. 

 

  Qual o sentido disso e o que podemos aprender com esta verdade? 

 

1. Deus trabalha a partir daquilo que temos para construir algo que não podemos ter. 

• A vara lançada no chão tornou-se algo que ele jamais poderia imaginar. 4:3. 

• A vara lançada ao chão era uma, ao tomá-la era outra, isto é, a mesma vara com uma investidura. 

Com ela Moisés faria os sinais. 4:17 

• A vara de Moisés ganhou um novo sentido: vara de Deus. 4:20 Às vezes também chamada de 

“vara de Arão”. 

 

2. Deus trabalha a partir do que somos para construir aquilo que jamais poderíamos ser. 

• Moisés já era um homem idoso. Cerca de 80 anos. 7:7 

• De um simples pastor de ovelhas a um líder de um enorme povo. 

• Deus tem o poder para levar uma pessoas a um nível tal, que só mesmo com a boa mão do Senhor 

para se realizar. 

• Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. 

Êxodo 3:10. 

• A questão não tem a ver conosco, mas com quem chama. 

 

3. Deus trabalha a partir da nossa entrega.  

• O cajado só se tornou em serpente porque Moisés o lançou no chão. Sem isso a vara continuaria 

sendo vara. 

• Deus pediu e Moisés entregou. 

• A entrega da vara de Moisés fez com que o Senhor pusesse maravilhas nas mãos de Moisés. 4:21. 

• Com ela as aguas se tornaram em sangue. 7:17. 

• Com a vara rãs começaram a subir dos rios. 8:5 

• Com a vara o pó da terra se tornou em piolhos. 8:16. 

• Deus não tira sem dar algo melhor.  

      Conclusão. 

1. O que mais chamou a sua atenção no chamado de Moisés? 

2. Qual a desculpa que Moisés usou mais irritante? 

3. Você se identifica, em alguma medida, com Moisés? 

 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


