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Moisés 
de príncipe a libertador!

Imagem extraída de: https://www.myjewishlearning.com/article/moses-in-the-bible-beyond/  (em 01/05/2018)
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O que 
aprendemos
com 
nossos
fracassos?

Imagem: Pixabay



João MengaldoJoão Mengaldo

Aprendizado
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Deserto: escola da autodescoberta

Quando Deus quer nos preparar para uma 
tarefa especial:
• Midbaar – falar

• Comunica mensagens importantes

• Solidão

• Despojado de suas coisas

• Sem conforto

• Silêncio
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Estágios do aprendizado
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Deuteronômio 32
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Achou-o(Jacó) numa terra deserta, e num 
ermo solitário cheio de uivos; cercou-o, 

instruiu-o, e guardou-o como a menina do 
seu olho.

Como a águia desperta a sua ninhada, move-
se sobre os seus filhos, estende as suas 

asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas. 
Assim só o Senhor o guiou....

Dt 32:9-12 - RC
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Se Deus nos coloca 
nesse local é para...

• Experiência

• Distrações silenciadas

• Meu “Ermo” # do seu 

• Tirar as muletas para 
ouvir
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Cinco bênçãos do deserto

• Cuida (Nos cerca) – V.10

• Ensina – V.10

• Protege (Guarda como a menina do seu olho) – V.10

• Leva – V.11

• Guia – V.12
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Lembre-se de como o Senhor, o seu 
Deus, os conduziu por todo o caminho 

no deserto, durante estes quarenta 
anos, para humilhá-los e pô-los à 

prova, a fim de conhecer suas 
intenções, se iriam obedecer aos 

seus mandamentos ou não.

Dt 8:2



João MengaldoJoão Mengaldo

Moisés pastoreava o rebanho de seu 
sogro Jetro, que era sacerdote de 

Midiã. Um dia levou o rebanho para o 
outro lado do deserto e chegou a 

Horebe, o monte de Deus.

Êxodo 3:1
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Nos especializamos em:

• Obscuridade – fazer sem 

ninguém nos ver

• Esperar o tempo de Deus – 40 

anos

• Solidão

• Desconforto
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“Um pássaro com asa 
quebrada nunca mais voará 

tão alto”.
Hezekiah Butterworth
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Oportunidades com Deus

• Abraão – de mentiroso a amigo de Deus

• Jacó – de trapaceiro ao nome com toda a glória Israel

• Raabe – de prostituta – listada nos heróis da fé

• Jonas – de fujão a pregador em Nínive

• João Marcos – abandonou Paulo escreveu o segundo 

evangelho e Paulo o chama de volta 

• Pedro, Paulo.... João, Leonardo, Berti, Wesley....
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Deus parece preferir  usar 
pessoas com as asas 

quebradas
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Mas temos esse tesouro em 
vasos de barro, para mostrar 

que este poder que a tudo 
excede provém de Deus, e não 

de nós.

2 Co 4.7
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Moisés pastoreava o rebanho de seu 
sogro Jetro, que era sacerdote de 

Midiã. Um dia levou o rebanho para o 
outro lado do deserto e chegou a 

Horebe, o monte de Deus.

Êxodo 3:1
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Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa 

chama de fogo que saía do meio de uma sarça. 

Moisés viu que, embora a sarça estivesse em 

chamas, esta não era consumida pelo fogo. 

"Que impressionante!“, pensou. "Por que a 

sarça não se queima? Vou ver isso de perto. "

Ex 3.2-3
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Dia

• Midiã - 40 anos - Deus quebra o silêncio neste dia;

• O que aconteceu de diferente?

• Nada

• Sol – Seco – Ovelhas – Silêncio - Sem revelação

• Rotina – ônibus – trem – carro – escola – trabalho 

• Um dia comum

• Deus fala em dias comuns  

Imagem: Pixabay
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Sarça

• Hebraico: arbusto espinhoso;

• Nada diferente - como milhares outras;

• Ação sobre ela:                                               

Diferente – Notável – Impressionante - Maravilhoso

• Anjo do Senhor;

• Ardia no fogo e não se consumia;

• Chama a atenção de Moisés

Imagem: http://tatianaumsimplesvaso.blogspot.com.br/2015/05/comum.html
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O que você 
considera 

impressionante ?
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Qual a maravilha 
de Deus em sua 

vida?
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O Senhor viu que ele se aproximava para 
observar. E então, do meio da sarça Deus 

o chamou: "Moisés, Moisés!" "Eis-me aqui", 
respondeu ele.

Então disse Deus: "Não se aproxime. Tire 
as sandálias dos pés, pois o lugar em que 

você está é terra santa".
Ex 3.4-5
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Disse ainda: "Eu sou o Deus de seu pai, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o 
Deus de Jacó". Então Moisés cobriu o 

rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
Disse o Senhor: "De fato tenho visto a 
opressão sobre o meu povo no Egito, e 

também tenho escutado o seu clamor, por 
causa dos seus feitores, e sei quanto eles 

estão sofrendo. Ex 3.6-7
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Por isso desci para livrá-lo das mãos dos 
egípcios e tirá-los daqui para uma terra 
boa e vasta, onde manam leite e mel: a 

terra dos cananeus, dos hititas, dos 
amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos 

jebuseus. Pois agora o clamor dos 
israelitas chegou a mim, e tenho visto
como os egípcios os oprimem. Vá, pois, 
agora; eu o envio ao faraó para tirar do 

Egito o meu povo, os israelitas". Ex 3.8-10
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A hora é agora!
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