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A MINHA VIDA VAI MUDAR - MARCHE 
Êxodo 14:15 Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.  
  
Shalom Berseba... Estamos na oitava semana daos estudos A Minha Vida Vai Mudar! Precisamos entender que DEUS já                  
sabe o que está fazendo... Ele quando tem algo em mente ele vai até o fim... Ele já sabe como fazer e não existe                        
empecilhos grande para DEUS... Pense comigo: O que poderia Deus olhar e dizer: ISSO É MUITO GRANDE PARA                  
MIM??? QUAL PORTA SERIA IMPOSSIVEL DE DEUS ABRIR? Qual VIDA DEUS NÃO CONSEGUIRIA             
MUDAR? Vamos pensar no universo: É MUITO GRANDE... Porém maior é quem o fez... O Universo para DEUS seria                   
BOLINHAS DE GUDE ! 
Para começar entender hoje o que DEUS quer para mim, preciso entender o contesto do texto de Ex 14:15, vamos ler um                      
pouco antes... Êxodo 14:10-12 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? 12 Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos                    
egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. 
 
Quando a vida não muda, e quando está mudança demora, pensamos que vamos morrer. Parece que as portas se                   
fecharam... Mais agora atente... O problema é, e quando não tem a porta, não tem a saída... Estamos em uma campanha A                      
MINHA VIDA VAI MUDAR! Porem tem pessoas que nem sabe por onde começar? que porta tem para escapar!!! E eu te                     
digo: DEUS ABRE ATÉ ONDE NÃO TEM PORTA... O Mar tem porta? Você já viu? QUERO TE FALAR QUE                   
MESMO NÃO TENDO POR ONDE PASSAR DEUS ABRI CAMINHO!!! DEUS ESTA NO CONTROLE  
 
Eles se desesperaram... Eles entenderam que era melhor continuar na escravidão do que na liberdade, que era continuar                  
com a “vidinha”, “sem mudanças”... Sabe porque faraó veio atrás? Porque tem gente que só funciona na pressão... Tem                   
pessoas que só se mexe quando corta a luz, quando acaba na dispensa... Por isto faraó se levanta... para empurrar você                     
para sua promessa...  
Sai deste discurso: naquela época era melhor, naquele tempo, quando era assim, quando era assado... DEUS TEM                 
CONTROLE DE SUA VIDA E SABE MUITO BEM O QUE ESTA FAZENDO!!!  
 
SABE O QUE VOCÊ PRECISA:? Êxodo 14:13 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. 
CALAR... FICAR QUIETO!!! PSIUUUUUUU  
 
Já aprendemos no inicio dos estudos que murmuração, reclamação, só irrita DEUS... E FECHA AS PORTAS!  
TEM MUITOS CADEADOS QUE FORAM A SUA BOCA QUE COLOCARAM! Já viu quando estamos fazendo algo,                
que sabemos, e fica sempre um curioso que não entende de nada dando palpite, ou pior, azarando, dizendo que não vai                     
dar certo... Escute DEUS SABE O QUE FAZ... NÃO TEMAIS, ESTAI QUIETOS...  
E VEDE, CONTEMPLE O LIVRAMENTO DE DEUS... HOJE!!! HOJE DEUS TEM COISAS PARA VOCÊ VER...  
CONTEMPLAR... O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êx 14:14  
 
Existem coisas que não é para eu fazer e sim para eu VER DEUS FAZENDO! HOJE DEUS TA FALANDO... ESTA                    
PELEJA É MINHA E NÃO SUA... 2 Crônicas 20:17 Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai parados,                  
e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao                    
encontro, porque o Senhor será convosco. Moises da este discurso e vai procurar a DEUS: Êxodo 14:15 Então disse o                    
Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. PORQUE CLAMAS A MIM???                   
MARCHE... NÃO PARE, CAMINHE!! Eu preciso marchar, caminhar, não parar mesmo quando não vejo mudança!               
Hoje Deus quer fazer algo que não existe, algo impossível, mas você tem que marchar! DEUS HOJE QUER MUDAR A                    
SUA VIDA!  
Te convido a Marchar... Marchar não é apenas andar, marchar é colocar um ritimo, uma harmonia, uma postura...  
 
Ninguém marcha desanimado, abatido, marchar é de cabeça erguida, é pronto a combate...  
Hoje queremos Ungir seus pés... Para que você marche na unção de DEUS  
 

A MINHA VIDA VAI MUDAR! EU NÃO VOU PARAR DE MARCHAR 


