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Você crê que Deus tem um plano para sua vida? Que ele pode e quer usar 

a sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas, libertas das garras 

do inimigo, das drogas, da angústia, das doenças e da verdadeira morte? 

Assim como Moisés, Deus também quer transformar nossa história, em uma 

história maravilhosa e cheia de aventuras, cheia de alegria. Mas porque não 

vemos isto acontecendo em nossa vida? Não vemos as coisas acontecendo 

em nossa vida porque limitamos o poder de Deus. Na história de Moisés 

vemos as crenças limitantes e como foram derrubadas por Deus. 

 

O que são as Crenças Limitantes? 

São padrões rígidos e repetitivos que formatam seus pensamentos e seus 

sentimentos, determinando comportamentos repetitivos e padronizados, 

dando origem aos hábitos. A psicologia nos ensina que o primeiro passo para 

mudar essas crenças é tomar consciência quais são e os impactos que têm em 

nossa vida. 

 

O que você pensa a respeito de você mesmo? (Êxodo 3.11) 

Essa pergunta revela que Moisés tinha um complexo de inferioridade tão 

grande que pensou que Deus havia escolhido o líder errado. Não importa 

quem você é, importa se Ele está com você. Deus não quer pessoas 

autoconfiantes, é exatamente o contrário, Ele quer pessoas dependentes Dele, 

mas que tenham fé (Êxodo 3.12; Romanos 8,31; 2 Coríntios 3.5-6). 

Você se sente preparado para a Obra de Deus? (Êxodo 3.13) 

Moisés sentiu falta de conhecimento e de intimidade com Deus. Ele não O 

conhecia suficientemente bem para descrevê-lo ao povo. Deus disse a Moisés 

qual seria a resposta a ser dada de maneira a não deixar dúvidas. O Senhor 

nos capacita a falar. O Senhor nos dá sabedoria (Êxodo 3.14-15; Lucas 12.11-

12; João 14.26; Provérbios 2.6). 

 

Você tem medo de falhar? 

Muitas vezes queremos convencer todo mundo da nossa opinião. Sofremos 

com isto pois temos dificuldades de viver com opiniões diferentes das nossas. 

Achamos que temos que convencer. O trabalho é do Espírito: Ele vos 

convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Deus precisou dar-lhe uma prova 

palpável de Sua presença. A presença de Deus nos capacita e mesmo que 

falharmos, Ele não falha jamais (Êxodo 4.2-5; Êxodo 4.6; Números 23.19). 

 

Você é perfeccionista? (Êxodo 4.10) 

Perfeccionismo é a ideia de que se deva ser inteiramente competente, 

adequado e realizador em todos os aspectos possíveis para ter valor, ou seja, 

você tem que ser perfeito em tudo. A busca pelo perfeito é estressante e longa. 

A verdade é que somos bons em muitas coisas, mas não em tudo. Deus sabia 

desta característica antes de chamá-lo. Por isso, lembre-se que Ele é capaz de 

compensar as nossas deficiências (Êxodo 4.11; Êxodo 4.14-16).  


