
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

SILENCIO - Êxodo 14:13-14 

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. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.  
 

Deus já não disse que esses egípcios era por conta dele? Deus já não te disse que as coisas velhas se passaram e tudo 

se fez novo? Isso não foi profetizado já sobre a sua vida que os problemas que hoje você tem você NÃO os verá? 

Foi profetizado, foi testificado e agora é uma ordem.  

Que agonia é essa desesperadora? Fique tranquilo! FIQUE QUIETO!!! Uma das coisas que mais irrita um pai é ele 

falar para o filho, deixa que eu vou resolver isso na hora certa e o filho ficar falando mais você consegue mesmo? 

Mas será que dá pra fazer mesmo? 

Tem gente interpretando a bíblia de forma errada! Orar é falar com Deus! Em Lucas 18:1-8 JESUS fal: E contou-

lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, Dizendo: Havia numa cidade um 

certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa 

viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-

la; mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, Todavia, como esta viúva me 

molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que 

diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que 

tardio para com eles? (((mais preste atenção no versículo oito))): 8 > Digo-vos que depressa lhes fará justiça. 

Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra?  

 

Sera que o Senhor vai achar fé? QUANDO DEUS FALOU COM VOCÊ QUE IA MUDAR A SUA VIDA VOCÊ 

NÃO RECEBEU? DISSE QUE NÃO ERA CONTIGO? VOCÊ ACREDITA? Por que tão rapidamente está 

duvidando? Você orar sem cessar é você pedir até ouvir uma resposta se Deus já disse que vai fazer é por que Ele 

vai fazer entao “ xiiiii” (psiiuuuuu)  fique em silencio por que esses egípcios que hoje vedes não veras mais. 

NUNCA MAIS! Deus não tirou você do Mundo para te envergonhar, para te deprimir... O Povo saiu do Egito, e 

pensou que ia morrer! Quem sabe você esta pensando o mesmo... Quando ele está e silencio é porque está ocupado 

com sua CAUSA 

 

Qual seria o Teu lamento? Qual seria o teu “egípcio” de hoje? Você pode dizer: Ah mais ta difícil eu não vejo saída, 

estou em um beco e o inimigo se aproxima, (o medo, a dor, as dividas, a angustia, o desespero)  FIQUE QUIETO! 

Posso te falar algo bem verdadeiro: Mais entenda o que está escrito: ((( Repita este versículo 3 vezes e no lugar 

do nós fale seu nome))) Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por 

nós, quem será contra nós? Romanos 8:31 Tem coisas que é o PRÓPRIO DEUS 

quem faz! Exodo 14:14b O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. SOMENTE FIQUE QUIETO E 

ESPERA SE CUMPRIR A PROMESSA! NÃO FIQUE DUVIDANDO DO QUE DEUS DISSE! Hebreus 

10:23 Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu.  
 

Deuteronômio 28:1-14 E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os 

seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E 

todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus: Bendito serás na 

cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais; 

e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e 

bendito serás ao saíres. O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti; 

por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a 

bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão; e te abençoará na terra que te der o 

Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os 

mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado 

sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e 

no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te 

abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas 

mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não 

por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te 

ordeno, para os guardar   cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita 

nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires.  
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