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MENSAGEM PARA O DIA 31/12/2012 

 

“POR QUE CLAMAS A MIM? DIZE AOS FILHOS DE ISRAEL QUE 

MARCHEM.” 

 

ÊXODO 14:15 

“Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? dize aos filhos de Israel 

que marchem.” 

 

INTRODUÇÃO 

Deus tirou o povo do cativeiro do Egito com muitos sinais. O grande sinal da 

saída: o sangue do cordeiro nas casas. 

O anjo da morte passou sobre as casas dos filhos de Israel que tinham a marca 

do sangue e eles foram preservados. 

O povo saiu seguindo uma ordem do Senhor a que Faraó não pôde resistir. 

Deus tinha um projeto de vida para o povo de Israel. 

 

DESENVOLVIMENTO 

  O momento de uma grande prova e experiência que marcaria suas vidas e 

gerações: TRAVESSIA DO MAR VERMELHO. 

Faraó não desistiu do seu intento de alcançar e derrotar o povo de Deus. 

Diante do Mar Vermelho Deus estava provando o povo para que pudesse conhecer 

mais do seu projeto. 

O Mar Vermelho era naquele momento morte ou vida. 

Assim como o sangue nas vergas e umbrais das casas era um grande mistério 

a ser revelado, agora diante do mar algo maravilhoso Deus estaria mostrando aos olhos 

do povo. 

O momento era de ousadia, havia um segredo debaixo das águas que Deus 

reservou para salvação do seu povo. 

Não havia tempo a perder: “Por que clamas a mim?” Não havia outro recurso. 

Era um momento de entrega. 
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Sob as águas do Mar Vermelho estava o mistério de um caminho de vida para o 

povo de Deus e um juízo de morte para os egípcios: “Quem crê nele não é condenado; 

mas quem não crê já está condenado, ...” Jo 3:18.  

Recuar e voltar para as garras de Faraó seria negar um projeto que Deus 

estabeleceu para livrar o povo e levá-lo para a Terra Prometida. 

Diante das lutas que se levantam nesta hora para provar a nossa fé, alcançamos 

vitória no Clamor pelo Sangue de Jesus: “... se já morremos com Cristo, cremos que 

também com ele viveremos;” Rm 6:8. 

 

CONCLUSÃO 

A ordem do Senhor é esta: MARCHEM! 

No clamor pelo sangue de Jesus nós entramos no grande segredo da nossa 

vitória. O projeto que não é do homem e tem sido revelado ao povo que entra diante do 

Deus vivo com ousadia. 

Marchar é a atitude daqueles que estão usando o recurso da graça, o clamor 

pelo sangue de Jesus, e não serão derrotados. 

O povo que entendeu e valorizou a experiência da passagem do Mar Vermelho não 

teve dúvidas de que as provas que veriam não iriam impedi-los de alcançar a Terra 

Prometida. 

A igreja que tem experiência do poder do sangue de Jesus na sua vida sabe 

que as lutas desta hora não vão impedi-la de alcançar a eternidade com o Senhor. 
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ORIENTAÇÕES PARA O CULTO DE VIGÍLIA 2012 – 2013 

1) Evitar distribuição de ceia, levantamentos de obreiros, diáconos e outros atos que 

possam constranger os visitantes; 

2) Se possível, consultar ao Senhor sobre os hinos e louvores com antecedência. 

3) Não transmitir na mensagem pessimismo para com o novo ano. Não transmitir 

nenhum temor ou medo, mas mostrar que estamos em uma caminhada para a 

eternidade. Num caminho iluminado (orientado, dirigido) pelo Espírito Santo. Poderão 

vir ou surgir algumas dificuldades para muitos, porém, não se esquecer de buscar no 

Senhor a solução para os problemas; 

4) Não prolongar a mensagem. Encerrá-la até 15 minutos antes da meia-noite; 

5) Aproveitar o momento da passagem do ano colocando a Igreja em oração 10 minutos 

antes, agradecendo ao Senhor pelo ano que passou e, no momento da passagem, 3 

minutos antes e 3 minutos depois da meia-noite, de joelhos, agradecendo a chegada e 

intercedendo pelo novo ano; 

6) Orientar, após o culto, que todos se cumprimentem na Igreja e também os visitantes e 

que, ao chegarem em suas casas, após o culto, abracem e beijem os seus parentes 

mais próximos, desejando-lhes (no clamor) um ano feliz. Feliz ano novo. Mesmo aos 

que não são crentes ainda. 

7) Lembrar aos jovens e a todos que tenham cuidado ao regressar para os seus lares. 

Não ficar conversando nos portões das casas e nem dentro dos veículos; 

8) Mandar grupos da Igreja (famílias) para ajudar às Igrejas menores e distantes. 

Oriente-os para não viajarem de volta em viagens longas, ficando e dormindo no lugar 

ou cidade para onde forem enviados; 

9) Enfatizar o lema do ano que passou (2012): “Porque ainda um poucochinho de tempo, 

e o que há de vir virá, e não tardará.” Hb 10:37. 

10) Enfatizar o lema para o ano de 2013: “Nesta peleja não tereis que pelejar; parai, 

estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém; 

não temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor 

será convosco.” II Cr 20:17. 


