
CHAMADO PARA LIBERTAR 

Ex. 3. 1-10. 

E disse o SENHOR: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e 

tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores(cobradores), porque conheci as 

suas dores (Êx.3.7). 

A história de Moisés. 

Introdução: 

O povo escolhido de Deus estava sendo escravo e Deus levantou um libertador, da 

mesma maneira Deus quer levantar um libertador para o seu povo.  

Há um povo que está clamando. E Deus quer nos preparar para libertarmos este povo. 

1 - Deus sempre chama a pessoa certa para a sua obra 
2 - Deus chama e o prepara para a sua obra 
3 - Deus tem os seus métodos específicos para preparar 
 
A CHAMADA DE MOISÉS E A SUA MISSÃO 
A expressão chamada na Bíblia nos dá idéia de convocação para uma missão urgente. 
A urgência da obra. 
A expressão “vem agora” Êx 3.10, Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires 
o meu povo (os filhos de Israel) do Egito. 
Isso mostra que Deus tinha pressa em libertar o seu povo da escravidão, já havia muito 
tempo que eles estavam sofrendo, e Deus não queria mais esperar, o tempo da liberdade 
tinha chegado para eles. Sl 107.6. E clamaram ao SENHOR na sua angústia, e os livrou das 
suas dificuldades.   
O mesmo Deus que tinha urgência em libertar o seu povo do Egito, ainda hoje tem a 
mesma urgência em libertar os seus escolhidos do mundo. 
 
As desculpas de Moisés. 
Moisés passou 40 anos no Egito 
 
Moisés, com 40 anos de idade e com todo vigor físico e o desejo ardente de ajudar os 
parentes, não conseguiu fazer nada. Agora, com 80 anos, vai fazer o que? Vai entrar na 
presença do rei do país mais poderoso do mundo e exigir a libertação de milhares de 
escravos? Moisés era um libertador pouco provável. 
Então ele começou a oferecer suas desculpas ao Senhor.  
Vamos examinar as cinco desculpas que ele deu, e a maneira que Deus respondeu a cada 
uma. 
 

http://biblia.gospelmais.com.br/salmos_107.6:6
http://biblia.gospelmais.com.br/salmos_107.6:6


1- Quem sou eu? 

"Então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de 

Israel?" (Êx 3:11) 

Muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus lhes tem dado, porque se julgam 

incapazes. Olham para outras pessoas mais talentosas e acham desculpas por não fazer a 

vontade de Deus. O fato é que sempre encontraremos ao nosso redor pessoas mais 

inteligentes, mais fortes, que falam melhor que nós e mais conhecidas. Mas, Deus nunca 

usou tais qualidades para medir seus servos. Ele não quer pessoas autoconfiantes, mas 

pessoas que confiam nEle. Se você tende a fugir da responsabilidade porque pensa que não 

é ninguém, você está olhando na direção errada. 

Êx. 3.12 – E Deus disse: Certamente Eu serei contigo. 

Se eu tenho Deus, eu tenho tudo e nada me falta. 

Ex: Oferecer seu serviço a alguém, ajudar alguém. Cada um de nós possui um dom 

específico.  

2- O que direi?  

(Êx 3.13)Vão querer saber o nome do Deus que me enviou. O que eu direi para eles? 

Deus respondeu à primeira desculpa, e Moisés já ofereceu a segunda. Tudo bem, eu vou lá 

para falar com o povo sobre a libertação, e eles vão perguntar para mim. Os egípcios 

serviam muitos deuses, e os hebreus foram corrompidos pela influência deles (Js 24:14). 

Para alguém chegar no meio deles e dizer que "Deus me mandou" seria uma mensagem 

vaga. 

Precisamos ter convicção do Deus que servimos. 

Êx 3.14. Eu Sou o que Sou.  

O Deus eterno e soberano. O começo e o fim de todas as coisas. 

3- Eles não crerão 

Eles não crerão na minha palavra, e nem ouvirão a minha voz. Não é possível que Ele tenha 

aparecido a você (Êx 4:1). Deus reconheceu que esta preocupação era válida, e ofereceu 

três sinais para confirmar a palavra de Moisés. 

(Êx 4:2). O bordão se virou em serpente, a mão se tornou leprosa e a água tirada do rio se 

tornou em sangue. Esta é a primeira vez na Bíblia que Deus concedeu ao homem o poder 

para realizar milagres. 

Todas as vezes que Deus lhe usa pra libertar alguém Ele opera um milagre. 



4- Eu não sou eloquente(não sabe falar bem). (Êx 4.10) 

Moisés ainda não foi convencido. Estava preocupado na maneira como iria falar ou 

transmitir a mensagem. Poderia falar demais e ninguém entenderia. 

Êx 4.12. Vai, pois, agora, e Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. 

Ex: de uma pessoa que é ignorante e não tem muita cultura e vai pregar para uma equipe 

de doutores. Lc. 21.15 porque Eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos 

concederei sabedoria. 

5- Envie aquele que hás de enviar, envie outra pessoa! (Êx 4.13).  

Pode ser que as primeiras "desculpas" de Moisés mostraram uma preocupação válida sobre 

sua própria capacidade. Assim, Deus respondeu a cada objeção que ele ofereceu. Mas, 

agora, ele ultrapassou o limite. Moisés não tinha mais motivo para recusar, mas ainda não 

queria assumir a grande responsabilidade de tirar o povo do Egito. Quando Moisés pediu 

que Deus enviasse outro, o Senhor se irou contra ele Êx 4.14. Ele disse que Arão iria com 

ele, e mandou que Moisés fosse. 

Às vezes, somos as pessoas indicadas para determinados trabalhos. 

Você imagina como um homem desses se tornou um libertador? 

Depois de tantas desculpas. Assim como eu e você. Mas mesmo assim o senhor o usou. 

Moisés obedeceu! 

 

Depois de todas as desculpas, Moisés fez o que Deus pediu. Ele era um servo fiel na casa do 

Senhor (Hb 3:5), e ainda é um bom exemplo para nós. Às vezes, somos tentados a fugir de 

alguma responsabilidade. 

Deus marca a vida de Moisés com grandes milagres. 

Depois que o Senhor apareceu A Moisés em Midiã, sua vida foi marcada por muitos 
desafios, mas, também, por milagres extraordinários e grandes experiências com Deus.  

Vejamos: 

- Deus enviou as dez pragas sobre o Egito, através de Moisés (Êx 7.19-10.29; 12.29-36); 

- Por intermédio de Moisés, o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. 

- Quando Moisés orou, Deus mandou o maná e carne para alimentar seu povo; 

- Israel pelejou contra os amalequitas, e, quando Moisés estendia as mãos, Israel prevalecia  

- Deus deu a Moisés as tábuas da Lei. 

 

Mas Para que Moisés se tornasse um libertador que estava dentro do propósito de Deus e 
apto para conduzir o povo de Israel ele teve três fases em sua vida. 



 

1 – Vida de príncipe. At. 7.22. "E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios; e era 
poderoso em suas palavras e obras." Moisés foi educado na civilização mais adiantada 
daquele tempo. O seu treinamento foi projetado para o preparar para um alto cargo, ou até 
mesmo o trono do Egito. Ele ficou familiarizado com a vida na corte de Faraó. Foi educado 
na escrita e na literatura do seu tempo. 

Uma vida onde se tem tudo e nada lhe falta. Precisamos estar dispostos a abrir mão de algo 
e até mesmo renunciar. 

Fala de estarmos preparados pra perdermos algo ou tudo. 

2 – Vida de pastor. Êx 3.1. Na condição de pastor ele guia e protege dos perigos, e está 
disposto a defender. 

Moisés estava pastoreando as ovelhas da sua casa. O pastor tem cheiro de ovelha. 

O nosso ministério começa em casa. 

Temos dificuldades de liderar porque eles sabem quem somos de fato. 

1 Tm 5.8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, 

negou a fé, e é pior do que o infiel. 

 

3 – Ungido de Deus. Uma vida dependente de Deus. Através de Moisés podemos ver a ação 
de Deus em todos os milagres que foram manifestados para livrar o povo hebreu da 
opressão dos egípcios (Ex 3.12. – Deus disse: Certamente Eu serei contigo. Moisés foi 
usado de forma extraordinária. Poucos homens tiveram tanta intimidade com Deus. Poucos 
homens ousaram ter uma conversa face a face com Deus e interceder pelo povo como 
Moisés fez. Êx 33.11. 

 

Não me faça subir neste lugar Senhor se a tua presença não for comigo.  

 

 

CONCLUSÃO 

Moisés ao dizer sim ao chamado de Deus, teve sua vida marcada por grandes milagres e 
profundas experiências com Deus. Ele foi comissionado pelo próprio Deus para libertar o 
Seu povo do Egito, e guiou os hebreus no deserto, com destino a terra prometida. 

Da mesma maneira Deus está chamando libertadores que irão guiar um povo à terra 
prometida. 

- Nós temos a oportunidade de mudar a vida e destino de uma pessoa.  
 

 


