
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Série: Gerando Milagres 
Ministração de Célula 
Mensagem 02 
Tema: Somos Agentes de Milagres 

 
Êxodo 3:7 a 10 
7 Então disse o Senhor: De fato tenho visto a aflição 
do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu 
clamor por causa dos seus opressores, e conheço os 
seus sofrimentos. 
8 Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípicios, 
e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa 
e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o 
lugar do cananeu, e do heteu, e do amorreu, e do 
perizeu, e do heveu, e do jebuseu. 
9 Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, 
e também vejo a opressão com que os egípcios os 
estão oprimindo. 
10 Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que 
tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 
 
Introdução 
Gerar significa: dar origem, fazer nascer ou nascer. 
Somos agentes para a manifestação de Deus em 
toda a terra. 
 
Somos os agentes de Deus para gerar os milagres. 
No texto que lemos, vemos Deus falando com Moisés 
sobre como o usaria para livrar o povo da opressão 
na qual se encontrava no Egito. 
Deus usou Moisés para levar o povo hebreu à 
libertação das mãos de faraó. 
 
Deus sempre vai se manifestar através de alguém. 
Deus sempre usa pessoas para trazer ensinamento, 
livramento e libertação ao seu povo. 
 
Hoje veremos: 
 
1. Deus sempre age por meio de alguém 
2. Deus capacita aqueles a quem Ele quer usar 
3. Deus usa você para se manifestar 
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1. Deus sempre age por meio de alguém 
 
Êxodo 3:10 
“Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires 
o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.” 
 
Deus é Deus e Ele pode fazer qualquer coisa.  
Mas, existe uma maneira para Deus agir. 
Deus sempre vai agir através de alguém.  
 
E você foi chamado para ser um agente de milagres 
porque existe um clamor por socorro e livramento 
neste mundo. 
 
Existe um grito de desespero na alma de vidas que 
estão opressas por satanás. 
 
Existem muitos clamores e Deus está dizendo:  
“tenho visto e tenho ouvido” 
 
E Deus diz, também:  
“Você será meu agente de livramento” 
 
Deus quer ver o seu povo livre da opressão de 
satanás. 
 
Deus quer ver o seu povo numa terra boa que mana 
leite e mel. 
E você pode ser o canal do fluir de Deus na vida das 
pessoas. 
Você pode ser usado por Deus para levar as pessoas 
até essa terra que mana leite e mel, que é a vida 
firmada nos princípios estabelecidos por Deus. 
 
 
2. Deus capacita aqueles a quem Ele quer usar  
 
Êxodo 3:11 e 12a  
“Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a 
Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 
E disse: Certamente eu serei contigo” 
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Sempre foi assim, o homem na limitação da sua 
mente restringe o agir de Deus através da sua vida. 
 
O primeiro argumento de Moisés foi:  
“Quem sou eu” 
 
Mas o Senhor disse:  
“Eu serei contigo” 
 
Atente para isso:  
Todas às vezes que Deus chama alguém para fazer 
algo no seu nome, a presença dele é garantida. 
 
Deus sempre vai prover tudo o que for necessário 
para aqueles a quem Ele dá uma missão. 
 
Deus sempre nos capacita e nos prepara para e 
possamos executar o que Ele nos pediu. 
 
3. Deus usa você para se manifestar  
 
MC 16:17 e 18 
“Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: 
em meu nome, expelirão demônios; falarão novas 
línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa 
mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem 
as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.” 
 
Deus sempre vai usar alguém para manifestar os 
seus milagres. 
 
Você é o agente de milagres de Deus na terra. 
 
Como Deus usou Moisés para trazer livramento ao 
povo hebreu, hoje Deus quer usar você para trazer 
libertação e cura para aqueles que estão ao seu 
redor. 
 
Permita-se ser uma ferramenta de transformação de 
Deus na vida das pessoas. 
 
Exerça a sua função de agente de milagres. 
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Conclusão 
Deus sempre usou e usa pessoas para colocar em 
prática a vontade dele. 
E nós, como seus filhos, somos capacitados por Ele 
para sermos canal do fluir do Deus na vida de todos 
aqueles ao nosso redor que necessitam de cura, 
libertação e transformação. 
Exerça a autoridade concedida pelo nome de Jesus. 
 
Para refletir 
Você é agente de milagres. 
 
Para Aplicação 
Com ousadia: ore pelas pessoas agora mesmo. 
Com ousadia: imponha as suas mãos sobre os 
enfermos. 
Com ousadia: libere a palavra de benção. 
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