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A Voz do SILENCIO 
Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará; porque aos 
egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Êxodo 14:13 
Não podemos terceirizar um serviço que já tem quem execute. É muito deselegante, constrangedor, quando somos 
convocados a fazer algo, e quando chegamos para executar a tarefa já existe alguém a fazendo. Coisas que foi confiada a 
nós, porém encontramos o serviço sendo “Terceirizado”! Certa feita, chegando ao serviço encontrei um rapaz sentado em 
minha mesa e fazendo minhas obrigações, aquilo criou um desconforto.

Vamos partir então de um princípio, e vou te fazer uma pergunta hoje: Quem resolve a sua vida? JESUS? Certeza? E 
porque muitas vezes você quer fazer está “resolução” de sua vida? É como que você executasse um “serviço” que pertence 
ao SENHOR! Jeremias 33:16 diz: Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente; e este é o nome 
com o qual Deus a chamará: O Senhor é a nossa justiça. Existem muitas afirmações na Bíblia que DEUS É A NOSSA 
JUSTIÇA! Se DEUS é a JUSTIÇA, então você não pode FAZER JUSTIÇA, porque foi DEUS QUEM NOS CRIOU E 
NÃO NÓS QUEM CRIAMOS DEUS! ELE É, ELE FAZ! Preciso entender Isto CALADO!

O Povo ficou preocupado quando os Egípcios/Faraó se levantou para Destruir, Entenda, Faraó já tinha liberado o povo, só 
que mudou de idéia: Êx 14:5 Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e 
dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? 
Porém quis pegar de volta. Olha o que Moisés diz ao Povo: Ex. 14:13 O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
O SENHOR PELEJARA, Então se DEUS faz! Então por que você vai fazer alguma Coisa? Por desconfiar que DEUS não 
tenha competência ou destreza para Fazer você vencer? Deuteronômio 3:22 Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é 
o que peleja por vós. Filho e Filha de DEUS, Ou você confia em DEUS ou Você Desconfia de DEUS! 2 Timóteo 1:12 Por 
cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é 
poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. EU SEI EM QUEM TENHO CRIDO E TAMBÉM SEI QUE ÉS 
PODEROSO!

Quando Deus fala para você ficar quieto, é porque falando você atrapalha DEUS! O Povo estava falando em Morrer, Neste 
texto de Ex.1410-11 E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás 
deles, e temeram muito; então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no 
Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito?
Moises disse: AQUIETA! Deus está Falando com você AQUIETA! Você pode dizer; “Ah meu Líder quem cala consente”! 
Será mesmo? Você acredito em um dito popular ou na BIBLIA? Você acredita na murmuração ou em JESUS? Quem você 
segue, a circunstancia ou JESUS? Então se seguimos a Jesus vamos ao Modelo Maior CRISTO JESUS, Abra sua Bíblia em 
Matheus 27, Abriu? Vamos ler o vs 12: E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada 
respondeu. Quem estava sendo acusado? JESUS! Por quem? Era por qualquer um? Pelos Príncipes dos sacerdotes e pelos 
anciãos... Ele (JESUS) NADA RESPONDEU! Bênçãos de DEUS, Jesus foi e é o Maior Líder que já existiu e Existe no 
planeta, ele estava indo a morte, e poderia com uma meia dúzia de palavra convencer aquelas pessoas... PORÉM NADA, 
(Diga Assim: NADA!) Nada Falou... Olha o que diz o vs 13 Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra 
ti? Tipo assim: JESUS TU ÉS SURDO, NÃO ESTA OUVINDO? Veja agora o vs 14:E nem uma palavra lhe 
respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado.

Um dia vi escrito em um lugar: AS MAIS LINDAS PALAVRAS DE AMOR, SÃO DITAS NO SILENCIO DO OLHAR! 
Até usei e escrevi para a minha esposa Simone quando ainda namorávamos. “Lindo”! Usa ai... rs Usa irmãos um modelo 
MAIOR, AUTENTICO E VERDADEIRO PARA A SUA Vida...

Quem sabe você chegou hoje na célula com uma enfermidade, com uma divida, com uma preocupação com filhos, filhas, 
esposo, esposa... Você quem sabe já resmungou, murmurou, xingou, gritou, esperneou e o que resolveu? Sabe por quê? 
Você não AQUIETOU! Descanse como diz o Salmista no Cap. 37, Descanse, espere com paciência... Aquieta teu 
coração... Faça um Jejum do seu problema... Às vezes falamos das nossas dores com o vizinho, com o tio, com o amigo, 
com o parente, até com o cachorrinho... E NÃO FALAMOS COM O QUE RESOLVE QUE É JESUS!

Não deixe que um problema familiar, um problema financeiro, quem sabe um problema no serviço ser MAIOR que o TEU 
DEUS! Aquieta, Silencia... Deus te exaltará! 

Não faça aquilo que só DEUS pode fazer por você! Aquieta teu coração
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