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UM CONVITE À CONFIANÇA 
Êxodo 16.1-15 

SENTIR 
 
Em alguma oportunidade você chegou a pensar: “Onde está Deus que 
não enxerga o que estou passando”? O que levou você a pensar assim? 
 
APRENDER 
 

 

No texto de Êxodo, Moisés e Arão são acusados pelo povo de Israel de 
liderar uma missão fracassada. Diante de uma tumultuada sessão de 
murmurações, Moisés deixou isto bem claro: “Quem somos nós? Vocês 
não estão reclamando de nós, mas do Senhor” (v.8). Tinham paz, 
liberdade, mas preferiram reclamar. 
 
Cada voz que reclamava a sua necessidade, era uma declaração aberta 
de sua incredulidade. Enquanto não se desapegassem do Egito, jamais 
conseguiriam desfrutar da plena confiança no poder de Deus, nem 
poderiam entrar na terra que Ele lhes prometeu. 
 
Semelhante a Israel, também estamos em jornada à Terra Prometida. 
Israel passou pelas águas e foi levado ao deserto. Jesus foi batizado nas 
águas e levado ao deserto (Mt.4). 
 
O deserto é necessário para que o povo conheça Deus, tenha uma 
experiência profunda de fé e amadureça como povo. A tendência é ter 
saudade do tempo da escravidão e reclamar, pois o esforço não dá 
resultados imediatos. A caminhada de 40 anos é muito lenta, mas foi 
fundamental para a vida do povo hebreu e hoje também é para a nossa. 
 
REFLETIR 

 

Já cansou de orar por alguma coisa? A expressão “onde está Deus que 
não enxerga o que estou passando” expressa frustração ou confiança? 

 
Já se pegou esperando de Deus resultados imediatos? Já se pegou 
pensando que talvez Deus te abandonou? 
 
Aquele povo sofreu demais pelo tanto que duvidava do que Deus falava. 
Será que nós confiamos realmente em Deus? Nossas palavras 
expressam essa confiança?  
 
Confiamos mais na Palavra de Deus ou nos nossos desejos? Confiamos 
apenas quando Ele “obedece” às nossas orações? 
 
A murmuração fez com que o povo de Israel demorasse mais a 
amadurecer e conhecer o caráter e amor de Deus. Será que nós também 
não murmuramos hoje? Qual o motivo da nossa murmuração? 
 
Somos maduros na fé ou crianças mimadas? Como podemos saber 
isso? Você confiaria muito mais em um Deus que dissesse “sim” para 
tudo? 
 
APLICAR 
 

Precisamos olhar como Deus tem sido misericordioso conosco, tendo 
provido até além do que precisávamos. Ele sabe do que precisamos, nos 
conhece, e nos ama apaixonadamente. Mas só poderemos crer nisso se 
conhecermos seu caráter fiel. Precisamos conhecer ainda mais o nosso 
Pai, precisamos nos aprofundar na Sua Palavra.  
 
“Na minha aflição, eu clamei ao SENHOR; Ele me respondeu e me 
livrou da angústia.” - Salmos 118.5 
 

 
ATENÇÃO 

 
A partir do domingo 07 de Abril, novo horário de culto pela manhã 

 

10 às 12h 
 
Antes do início do culto, teremos aberto o nosso Lounge às 9h. Aproveite 
para estar em comunhão com os irmãos. Você também pode trazer as 
pessoas que precisam de oração e unção da fé, ou que precisam de 
aconselhamento, pois teremos equipes disponíveis para atendê-los.   



 


