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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já deixou de avançar em vários aspectos em sua vida porque teve 

medo de arriscar e preferiu ficar na zona de conforto? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Êxodo 33.11 

 

SE UM DIA VOCÊ QUER SER ALGUÉM QUE POSSA CONVERSAR COM DEUS FACE A FACE, VIVA NA ZONA DA FÉ E NÃO 

NA ZONA DE SEGURANÇA! Ninguém tem uma história pra contar sem deixar a zona de segurança e avançar na zona da 

fé! O momento mais incrível da caminhada de Moisés com Deus aconteceu na sarça ardente, sabem por quê? Porque a 

decisão que ele tomou ali, naquele dia, escreveu os próximos quarenta anos de sua história de vida. Foi uma decisão que 

promoveu encontros diários com o Deus vivo! Comece hoje a escrever os próximos anos da história de sua vida com 

Deus. Saia da zona de segurança e agarre-se na zona da fé! 

 

1. Para sair da zona de segurança e passar para a zona de fé supere as EXPERIÊNCIAS do PASSADO (Êxodo 1.22;2.1-

3;2.10). Moisés cresceu na zona de segurança, no palácio do rei do Egito, e não queria outra coisa! Aos 40 anos, ele 

assumiu um risco: deixou a zona de segurança e tentou fazer algo maior por sua própria conta em favor do seu povo: 

matou um egípcio enquanto defendia um hebreu. Faraó quis matá-lo por isso, e Moisés teve de deixar para trás tudo 

aquilo que conhecera e que vivera. Moisés havia aprendido sua lição: o Egito não era o seu lugar! E ele conseguiu 

superar as experiências do passado. Quais são as experiências do passado que você precisa superar?  

 

2. Para sair da zona de segurança e passar para a zona de fé supere as situações de CONFORTO do PRESENTE (Êxodo 

3.7;3.10). Após deixar o Egito, Moisés passou os próximos quarenta anos no deserto de Midiã, cuidando de rebanhos. 

Vida mansa, vida tranquila, uma perfeita zona de segurança. Moisés acabou por se acostumar com o seu novo estilo de 

vida. O deserto de Midiã tornou-se outra zona de segurança para Moisés. Porém, Deus não queria Moisés acomodado 

em sua nova vida, Ele queria mais! Ele chama Moisés para ser o libertador do seu povo! Hoje Deus está nos desafiando a 

que deixemos as situações de conforto de nossa vida presente para sermos canais de libertação na vida de muitas outras 

pessoas! Vivemos uma vida medíocre, no entanto, queremos experimentar grandes coisas do Senhor! Isso é impossível! 

Saia da zona de segurança e viva na zona de fé! Liberte-se, supere suas situações de conforto e deixe Deus fazer os seus 

milagres através da sua vida! 

 

3. Para sair da zona de segurança e passar para a zona de fé supere a INSEGURANÇA do FUTURO (Êxodo 3.11). Quando 

Deus chamou Moisés por meio da sarça ardente e lhe disse para deixar sua situação de conforto e voltar para o Egito 

para cumprir a missão de sua vida, Ele se sentiu totalmente desqualificado! Moisés se sentiu inseguro com relação a si 

mesmo e seu futuro. Para alegria de Moisés, Deus não aceitou os seus “NÃOS” como resposta para o seu chamado. 

Embora com medo, Moisés finalmente fez a única coisa que nos ajuda quando estamos indecisos com relação ao nosso 

futuro: Ele confiou em Deus, naquele que conhece o nosso futuro nos mínimos detalhes. Não murmure e nem se 

subestime. Deus o chama neste dia para ser um novo gigante da fé. Supere a insegurança do futuro e confie 

incondicionalmente em Deus (Êxodo 3.12). 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que fracassou porque lhe foi imposta limitações por outras pessoas. Fale de 

Jesus para ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Preste atenção: 1) Provavelmente nos dias 19 e 20 de fevereiro estaremos 

realizando um Congresso de Células em nossa igreja. Ore por isso, convide pessoas e participe também. 


