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SENTIR 
 
Você gosta de serpentes? Creio que a grande maioria das pessoas 
responderia não. Há cobras de várias espécies e tamanhos, algumas não 
são venenosas, mas outras são. Agora, imagine todo tipo de serpente 
invadindo a casa das pessoas? As serpentes na Bíblia são símbolo de 
destruição e do mal. Desde a história de Adão e Eva em Gênesis, a 
serpente foi usada pelo mal para conduzir a raça humana à 
desobediência. 
 
APRENDER 
 
No texto de Números, a Bíblia nos conta que após sair do cativeiro no 
Egito, o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo 
“por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há 
pão! Não há água! E nós detestamos essa comida miserável!” 
Isso tem muito a ver com a gente porque, sejamos sinceros, cada vez 
que a coisa aperta, perdemos a fé e a esperança. O desespero toma 
conta e as serpentes, assim como no texto que lemos, tomam conta. O 
que são essas serpentes? 

• O desamor; 
• A falta de autoridade; 
• A inversão de papéis; 
• A distorção de valores. 

Quero convidar vocês todos a fazer uma reflexão junto comigo: Já parou 
para pensar se alguma destas serpentes está no meio da sua casa? 
Como você pode lutar contra isso? 
 
 

 
REFLETIR 
 
Uma história que contam por aí diz que uma esposa que diz ao marido: 
“quando eu lembro do nosso casamento a vontade que eu tenho é de te 
dar veneno”. E o marido responde: “e eu quando lembro disso tenho 
vontade de beber o veneno”. Mesmo com o humor desta história, tem 
casais que vivem praticamente assim dentro de casa.  
Seu casamento tem passado por tensão recentemente? Por quê? Como 
vocês tem tratado o assunto? Tem procurado ajuda ou está disposto a 
oferecê-la? 
 
Onde está a autoridade dentro de casa? Será que hoje há autoridade nas 
famílias? Qual a diferença entre autoridade e autoritarismo? 
 
Quando você erra, como você costuma falar sobre isso com sua família? 
Tem dificuldades em colocar isso em prática? 
 
E quando alguém erra com você, como costuma tratar a situação? Por 
quê? Tem dificuldades em expressar Cristo nesses momentos? Por quê? 
 
Os ferimentos que podemos sofrer dentro de casa, devem nos levar para 
onde? Por quê? Geralmente os ferimentos nos levam para esse lugar ou 
para outros lugares? Quais os frutos disso? 
 
APLICAR 
 
O desafio de hoje é deixar as nossas amarras, nos libertar dessas 
serpentes, aprender a não culpar o outro, mas dizer a Deus “Pai, fui eu 
quem errei. Eu te peço misericórdia sobre a minha casa”. Enquanto não 
reconhecermos que nós somos muitas vezes a causa do problema, e não 
pararmos de dizer como Jean Paul Sartre que “o inferno são os outros”, 
nós continuaremos experimentando o veneno das serpentes 
abrasadoras que entram nas nossas casas.  
 
Mas, para reconhecermos verdadeiramente isso e atuarmos em 
consequência, precisamos de arrependimento e de novo nascimento. 
Você está disposto a experimentar isso? 
 


