Comunidade
Cristã Renascer
Comunidade Cristã Renascer
Av. Independência, n° 5246. Setor Aeroporto
E-mail: comunidadecristarenascer@gmail.com
Redes sociais: @comunidadecristarenascer
www.comunidadecristarenascer.com.br

UMA ORAÇÃO PODE MUDAR A SUA HISTÓRIA

Êxodo 17.8-13
Em toda a bíblia, Deus se mostra um Deus poderoso. Pela sua vontade Ele
muda, em um momento, aquilo que eu e você não podemos mudar durante uma vida inteira.
Ele é quem te fortalece a cada dia e te conduz à vitória diante das suas dores e batalhas.
Você já provou do poder de Deus em sua vida? Ele é Deus todo poderoso,
e quando permitimos a Sua ação em nossas vidas, nossas vidas são transformadas
e somos conduzidos em vitória.
No texto de hoje, Moisés ordena à Josué que escolha homens guerreiros e
saia à peleja contra Amaleque. Os Amalequitas eram um povo que oprimia a Israel. Não
temiam a Deus. Eram homens sanguinários e eram em grande quantidade. Moisés avisa
a Josué que estaria no cume do monte, com o bordão de Deus em suas mãos (Êxodo 17.9)
acompanhando a batalha entre o povo de Israel e os Amalequitas, intercedendo em favor
do povo de Israel.
Josué entrou na batalha no vale, corpo a corpo com o inimigo, vivenciando
inúmeras situações. Enquanto isto, Moisés estava batalhando em cima do monte, em
oração junto com Arão. A Bíblia nos mostra que o poder de Deus se manifestou na vida de
Moisés e do povo de Israel, pois eles venceram o exército Amalequita.
Na sua vida você também enfrenta batalhas diariamente. Existem batalhas que você
deverá lutar no vale, como Josué fez, e outras batalhas você vai enfrentar em oração, como
Moisés. Sempre estaremos entre uma ou outra. Ora lutaremos orando, ora lutaremos
vivendo situações que nos conduzem ao crescimento. No entanto, por diversas vezes em
nosso dia-a-dia, deixamos de pedir auxílio à Deus porque, sob a nossa camada superficial
de fé e confiança, deixamos de confiar e de crer que Deus tenha o poder de fazer algo ao
nosso favor.
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Meu amigo, creia!! Deus é capaz de tratar qualquer problema que levemos a
Ele!!!
Não há situação que Deus, o todo poderoso, não consiga intervir e transformar.
Nada é difícil demais para Deus resolver, mas Ele está aguardando que você reconheça o
Seu poder e peça a Sua ajuda. Não há batalha que ele não possa vencer por você!
O verso 11 diz: “Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando,
porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque”. O poder de Deus foi liberado a partir da
atitude de fé de Moisés. Levante a sua mão como fez Moisés! Ele se posicionou como
adorador, como alguém que diz: eu me rendo e reconheço o poder soberano de Deus.
Quando você se depara diante de uma batalha que não tem como vencer, qual
tem sido a sua atitude diante de Deus, O Todo Poderoso?
Se você não consegue vencer a sua batalha, adore Àquele que é poderoso
para vencer por você! Levante as mãos em sinal de rendição e adore ao Deus da sua
salvação!
Corra para Deus. Diga a Ele as palavras escritas em João 6.68: Oh, Senhor
para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
Deus pode mudar a sua situação hoje. Creia, se posicione e reconheça o poder
de Deus. Enfrente as suas batalhas com as mãos erguidas para os céus e glorifique ao
Deus do Impossível!
Você só precisa confiar!
Ore! Deus pode mudar a sua história!
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