
 
 
 

 

SEM SAÍDA 
 

• Quebra-gelo:  

• Louvor: Hino da vitória (Cassiane) 

• Texto Bíblico: Êxodo 14:1-16 

Introdução: Existem momentos em nossas vidas, em que as coisas parecem 
impossíveis. Momentos onde segundo a nossa ótica, não existem saídas ou 
soluções. O povo de Israel estava em um desses momentos, por detrás 
vinham os Egípcios, a frente o Mar vermelho e pelos lados as montanhas. 
Eles estavam sem saída. Porem nesses momentos podemos tomar 
decisões que tem poder de mudar todo quadro contrário em uma 
extraordinária oportunidade de viver uma experiência inesquecível com o 
Senhor. Moisés tomou essas decisões e tornou-se um grande líder. Êxodo 

14:31 - E viu Israel a grande mão que o SENHOR mostrara aos egípcios; e 

temeu o povo ao SENHOR, e creu no SENHOR e em Moisés, seu servo. 
Quais foram as decisões que Moises tomou? 

1º MOISÉS ESCOLHEU OUVIR A DEUS, DO QUE, OUVIR A 
MULTIDÃO. 

Existe um ditado popular que diz: “A voz do povo é a voz de Deus”. 
Mais isso é uma grande mentira. Moisés preferiu ouvir a Deus: Êxodo 

14:1 - ENTÃO falou o SENHOR a Moisés,... 

Ao invés de ouvir o Povo: Êxodo 14:11 - 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. 

(Você está dando ouvidos a quem?) 

 

2º MOISÉS DECLAROU AO POVO, UMA PALAVRA DE FÉ. 

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. 14 - O SENHOR pelejará por vós, 

e vós vos calareis.  

A fé que movia Moisés não era uma fé emocional. Era uma fé real. Ele sabia 
que havia feito tudo conforme o senhor tinha lhe ordenado. Logo, por mais 
estranho que pudesse parecer ele estava no lugar certo na hora certa, e por 
isso, ele confiava que Deus não os deixaria perecer. (Sua fé é real ou 
emocional? Você já acreditou que Deus faria algo por você que ele não 
prometeu a você? Alguma vez Deus falhou em suas promessas?) 

3º MOISÉS FEZ O QUE DEUS ORDENOU QUE ELE FIZESSE 
NAQUELE MOMENTO. 

Êxodo 14:15 - Então disse o SENHOR a Moisés: Por que clamas a mim? 

Dize aos filhos de Israel que marchem. 16 - E tu, levanta a tua vara, e 

estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem 

pelo meio do mar em seco.  

Chega um momento em que nossa fé terá de ser acompanhada pelas nossas 

obras. Não basta falar que temos fé. É preciso agir como tal. “Diga ao povo 

que marche e tu levanta a tua vara (autoridade) e estende a tua mão (direção).  

Conclusão: Desde quando entregamos a vida a Jesus. Como o povo de 
Israel deixou de ser escravo dos egípcios, nós também deixamos de ser 
escravos do pecado. Porem em alguns momentos vamos nos encontrar 
cercados e sem saída. Nesses momentos precisamos agir em concordância 
com a fé em Cristo Jesus e não em função das circunstancias.  E quando 
agirmos assim: Deus fará um caminho no meio do mar para que nós 
possamos passar. 
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