Cuidado com a Murmuração!
22/02/2019 até 28/02/2019
Quebra-Gelo: Você já conviveu com pessoas que reclamam demais?
Texto Bíblico: Números 11.1-10,18-20
Introdução
O texto trata de duas coisas que levaram o povo para longe da vontade de Deus: Queixa
e Gula (ou grande desejo).



Queixa: Descontentamento
Gula (ou Grande desejo dependendo da tradução): Aqui provavelmente referindo
a uma forma de cobiça, desejo desenfreado.

Observando a essa história, e atentando para essas duas características mostradas pelo
texto, percebemos um povo que não se contentando com a benção de Deus (Maná, a
comida que Deus enviava para eles todos os dias), porque queriam outra coisa,
começaram a murmurar, ou seja, reclamar. E nisso podemos notar algumas coisas sobre
o pecado da murmuração
1. O Murmurador costuma reclamar de barriga cheia

Por mais que se dê a essas pessoas elas nunca estão satisfeitas. Apesar de tudo que
Deus fez e continuava fazendo por aquele povo, eles ainda achavam algo para reclamar
O murmurador é um eterno insatisfeito.
Para que age assim, sempre existe algo do que reclamar, por exemplo a pessoa:
reclama por não ter um carro, mas, quando consegue comprar um, em vez de agradecer à
Deus, começa a reclamar que falta isso ou aquilo e por ai vai.

2. Murmurar é ingratidão

O murmurador não reconhece nada que fazem por ele. (V.5) Em vez de receber com
satisfação e ser grato à pessoa que fez, o murmurador começa a achar defeitos nas coisas.
Por exemplo: A pessoa está desempregada, e de repente alguém vendo essa situação lhe
oferece um emprego. A pessoa em vez de ser agradecida pela oportunidade e valorizar
isso, sai reclamando que o salário é baixo ou que não gosta dos horários etc.

3. Murmuração desperta a ira de Deus (V.18-20.)
Deus se irou varias vezes com o povo por causa da murmuração. Deus não deixa os
seus desamparados. O povo de Israel foi liberto do Egito poderosamente por Deus.
Nenhum outro povo recebeu de Deus o que eles receberam e ainda estavam sob a

promessa de receber sua própria terra para serem uma nação. O ser humano é pecador e
não merece coisa alguma de Deus. Tudo vem pela sua graça (boa vontade, favor
imerecido). Como podemos reclamar de algo? Claro que Deus se irou!
As vezes reclamamos do bem sem saber. Quantos atrasos ou planos que não dão certo,
são na verdade a mão soberana de Deus zelando pelo nosso bem, nos livrando de perigos
ou prejuízos maiores, e até mesmo usando situações de adversidade ao nosso favor? As
vezes uma porta de trabalho que se fecha em um lugar pode ser para que batamos em
outra porta, onde seremos mais felizes! E assim por diante em inúmeras áreas da nossa
vida. As vezes o que parece esta dando erro, é a mão de Deus trabalhando em nosso favor.
E vamos reclamar disso?
Conclusão
Devemos aprender a reclamar menos, e observar mais os pontos positivos das
coisas. Buscar ver a mão de Deus em tudo, pois ele está no controle de nossa vida.
Precisamos aprender a parar de reclamar do tempo, das adversidades, da família, dos
governantes etc. Precisamos aprender a ver a mão soberana de Deus em tudo! Se temos
sido “reclamões” (murmuradores) peçamos perdão e busquemos viver uma vida em que
de nossa boca saia gratidão e louvor ao nosso Deus em todo o tempo, pois o bem maior
que é nossa salvação, ele já nos deu em Cristo! Vamos orar.
Pr. Francisco Belvedere

