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FARAÓ E AS PROPOSTAS DO INIMIGO
TEXTO BASE – Êxodo 14.14
INTRODUÇÃO
Estamos dispostos a dizer Não para as propostas que não agradam ao nosso Deus? Estamos dispostos a dizer Não a
tudo que entristece o coração de Jesus? Estamos dispostos a dizer Não a todas as coisas que pode afastar o agir do
Espírito Santo em nossas vidas? A mensagem que vamos compartilhar hoje nos exorta a dizer – Não para toda a
proposta maligna e mundana, que tenta nos afastar de Deus e do santo caminho. Enquanto Deus derramava pragas
sobre o Egito Faraó tentava barganhar com Moisés para que Israel não obedecesse ao Senhor integral mente. Faraó
fez quatro propostas terríveis que passamos a falar agora.
1.
A PROPOSTA DE CONTINUAR NO EGITO (Ex 8.25)
Você não precisa ir para a Igreja, você não precisa sair o mundo; Faraó disse: Adore o Deus de vocês aqui mesmo
no Egito; Sirva a Deus do jeito que você quer e bem entende; Participe dos prazeres do mundo; Sirva a Deus, mas
continue praticando o pecado; Seja crente, mas pode continue adulterando, roubando, mentindo; Seja cristão, mas,
não deixe às boates, as noitadas, as bebidas e etc. Seja cr istão aqui mesmo no Egito; Mas, ao ouvir esta infame
proposta, Moisés dá para Faraó um grande NÃO. (Ex 8.26,27); Sairemos do Egito SIM! (2ª Co 6.11-18); É
necessário que cortemos toda e qualquer ligação ou comprometimento com o mundo e seus prazeres pecaminosos.
2. A PROPOSTA DE FICAR PERTO DO EGITO (Ex 8.28)
Faraó sentindo que não havia maneira de segurar a Israel – então lhe faz uma segunda proposta: Vou deixar vocês
saírem, mas saindo não vão muito longe. Fiquem perto do Egito. Fiquem perto dos meu solhos (de meu alcance); A
Igreja do Senhor é um povo que: Primeiro: Vive separada do mundo (1 Pe 1:15,16); Segundo: Vai longe. Vamos
longe à santificação (Pv 4:23; Ap22:15), Vamos longe na oração (1 Ts 5:17), Vamos longe no conhecimento de
Deus (Os 6:3), Vamos longe no Evangelismo (Mc 16:15), Vamos longe nos milagres e maravilhas (Jo11).
3. A PROPOSTA DE DEIXAR OS FILHOS NO EGITO (Ex 10.70)
Vejamos como astuto foi o rei do Egito. Percebendo que não podia mais segurar os adultos ele tenta segurar as
crianças para ter em breve mais uma geração de escravos no Egito; Você sabia que, satanás quer escravizar nossos
filhos; Ele está agindo pelos meios de comunicação, games não recomendáveis, Internet, filmes impróprios e
também pelos ensinos anti-bíblicos nas escolas. Então, o que salva nossos filhos da escravidão? (1º) Tenha azeite
em casa – (2 Rs 4); (2º) Jesus precisa estar em casa – (Mc 2:1); (3º.) Pais, digam NÃO a Faraó– (façam como
Moisés)
4. A PROPOSTA DE DEIXAR OS BENS NO EGITO (Ex 10.24)
Não iremos aceitar esta maligna proposta (Pv 3:9,10); Vamos contribuir com alegria (2 Co 9:6,7); Nenhum de
nossos bens deve ficar no Egito (Sl 103:1,2).
CONCLUSÃO
A mensagem de hoje nos exorta a termos o comprometimento de viver para Cristo, dizendo não para toda e
qualquer proposta maligna e mundana, que tenta nos afastar de Deus e do caminho da salvação eterna com Cristo.
Oh... Amados do Senhor, vocês foram escolhidos para viver a eternidade com Jesus, nós estamos vivendo pra
Cristo, como Ele espera que façamos. Mesmo que seja difícil e seja diante dos homens ou longe deles, ou ainda, seja
sob o sol em que tudo Deus vê, vamos dizer não ao pecado. Pois, o Senhor pelejará por nós.

Perguntas para Reflexão
1.
Qual a estratégias que o inimigo tem usado à semelhança de faraó para manchar a igreja?
2.
Como você tem agido ante as propostas no inimigo de servir a Deus sem romper totalmente com o mundo e o
pecado?
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