
ORANDO EM TEMPOS DIFÍCEIS 
Êxodo 15.22-27 

Introdução  

• Jesus orou em tempos difíceis (Mt 26.36-46; Hb 5.7-9). 

• O apóstolo Paulo orou em tempos difíceis (At 16.23-25; 2 Co 11.23-28; Ef 1.15-
23; 3.15-21; Fp 1.3-10; Cl 1.9-12; 1 Ts 1.2-5; 2 Tm 1.3-5) 

• A melhor coisa que podemos fazer quando chegam os tempos difíceis é orar.  

• Qual é o seu tempo difícil?  

• Quais eram as dificuldades que Moisés estava enfrentando? 
 

1. Falta de água – verso 22 

Caminharam três dias e não tinha água, era deserto. 
a)  Qual é o seu deserto? Casamento, família, finanças, saúde, emoções, 

relacionamentos difíceis, decepções, fé. Falta de água causa transtornos e 
aborrecimentos. 

b) Quando falta água devemos orar.  
 

2. Quando chegam as amarguras – verso 23 

No dia a dia da vida temos amarguras 
a) Você passa por amarguras? Almeirão e jiló são comidas amargas.  

Uma perda, uma derrota, uma separação, uma demissão, uma acusação, uma 
incompreensão.  

b) Quando as coisas ficam amargas devemos orar. 
 

3. Quando chegam as murmurações – verso 24 

O ser humano é propenso a murmurar, reclamar. 
a) Murmuramos: do tempo, da comida, da roupa, do trabalho, do trânsito, 

murmuramos até de Deus.  

• A murmuração é pecado.  

• A murmuração é irritante, é deselegante, é um hábito pecaminoso que 
escraviza.  

b) A murmuração é uma coisa difícil, para vencê-la é preciso orar.  
 

Conclusão  

O que fez Moisés em horas e situações difíceis? 
Ele orou – verso 25 
E quando ele orou Deus lhe disse o que fazer e a solução para o problema veio 

– verso 25. 
O choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã (Sl 30.5). 
Israel chegou a Elim e se acampou junto das águas – verso 27. 
A oração é sempre o melhor caminho. Portanto, vamos orar. Amém.  
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