
Desa�ando a Deus no Deserto

Desa�ando a Deus no Deserto

Antonio Vitor de Lima Borba

Antonio Vitor de Lima Borba



Desa�ando a Deus no Deserto

Desa�ando a Deus no Deserto

www.ebdemfoco.com

Comentário lição 04

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

DESPREZANDO A PRESENÇA DE DEUS NA CAMINHADA

Moisés registra em Êxodo a libertação do povo de Israel. Os séculos no Egito �zeram os
hebreus se multiplicarem, e posteriormente, serem perseguidos por Faraó. Ao ouvir o seu
povo, Deus envia Moisés para libertá-los, e por “mão forte”, que após saírem do Mar
Vermelho, andaram na direção do deserto de Sur por três dias, sem encontrarem o que beber
(Êx 15.23). Ao chegarem a uma localidade chamada Mara, encontraram água, mas logo
descobriram que elas eram amargas. É possível matar a sede e se sentir saciado bebendo água
com gás, água em temperatura ambiente e até água com algum tipo de suco de fruta
misturado, mas não se consegue matar a sede em um deserto bebendo uma água com sabor
amargo e desagradável. Na prática, provavelmente se tratavam de águas com um sabor
diferenciado pela presença de minerais, o que pode ter causado estranheza aos israelitas
sedentos .1

O episódio de Mara foi o segundo em que observamos os israelitas murmurando contra Deus
e contra Moisés. Sempre diante de uma situação de adversidade eles levantavam a sua voz
reclamando de sua situação atual, e até lembravam de suas vidas no Egito. O povo de Israel
sempre foi rebelde e obstinado (Jr 5.23), e mesmo tendo visto as grandes maravilhas que o
Senhor realizara no Egito pelas mãos de Moisés, despejavam reclamações contra Deus quando
estavam em provação.

https://www.ebdemfoco.com/


Desa�ando a Deus no Deserto

Desa�ando a Deus no Deserto

www.ebdemfoco.com

É fato que “diante do perigo, da escassez e inconveniência, os israelitas queixavam-se
amargamente e desejavam retornar ao Egito. Mas Deus supria as suas necessidades. As
circunstâncias difíceis com frequência ocasionam o estresse, e reclamar é uma reação natural.
Na verdade os israelitas não queriam voltar para o Egito; queriam que a vida fosse um pouco
mais fácil. Na pressão do momento não conseguiam visualizar a causa de sua tensão (neste
caso, a falta de con�ança em Deus), e apenas pensavam no modo mais fácil de escapar” ,
mesmo que esse fosse voltar à escravidão no Egito.

2

Os episódios do mar vermelho (Êx 14), das águas amargosas em Mara (Êx 15.23-27), da
escassez de comida (Êx 16) e da falta d’água no deserto de Sim (Êx 17.1-7), apresentam, de um
lado, um povo que não gostava de ser provado, a �m de ter a sua con�ança no Senhor
a�rmada, e por outro lado um Deus misericordioso que, mesmo diante das reclamações e da
falta de con�ança desse povo, supria as necessidades enviando o necessário em todas as
situações.

Os incidentes apenas revelava um ciclo, um padrão que foi repetido na jornada até o Sinai: (1)
Algo causa insatisfação. (2) O povo murmura contra Moisés e Deus. (3) Deus responde
misericordiosamente e provê o que o povo precisa ou quer. (4) Em vez de ser agradecido, o
povo se torna mais insatisfeito e mais rebelde . Esse era o retrato de Israel durante a jornada no
deserto.

3

INFAMANDO A TERRA QUE DEUS DISSE QUE ERA BOA

Em outro episódio, Deus dá ordem a Moisés que enviasse um homem de cada tribo para
espiar a terra de Canaã (Nm 13.1,2). Sua missão era coletar o máximo de informações
possíveis sobre a terra prometida (Nm 13.17-20). Eles deveriam realizar um levantamento de
área, pontuando sua geogra�a, sua força, sua fraqueza e con�rmar que a terra era boa.
Contudo, ao retornarem de sua missão, mais um evento de incredulidade e falta de fé �cou
evidenciado por esse povo.
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Os espias estavam de acordo na sua descrição da terra; ela era rica e muito fértil. Mas estava
habitada por povos guerreiros que viviam em cidades muradas. Mas os espias discordavam
sobre o que isso signi�cava para Israel. Dez espias estavam atemorizados e a�rmavam: “Não
podemos atacar esses povos, eles são mais fortes do que nós”. Dois deles, Calebe e Josué
discordavam: “Devemos ir e tomar posse da terra, pois certamente temos condições de fazer
isso” .3

A incredulidade dos dez espias tinham duas dimensões: (1) a �delidade que Deus sempre
demonstrara ao seu povo não levou esses dez homens a um relacionamento de lealdade com
Ele, e (2) não con�avam em Deus, nem nas suas promessas a respeito do seu futuro (Gn
15.18; 17.8; Êx 33.2). Sua falta de fé contrastava nitidamente com a fé que Calebe e Josué
manifestavam .4

As palavras dos dez espias que negativamente falaram contra a terra causou um grande
alvoroço no arraial. Todos levantaram sua voz murmurando contra Deus, contra Moisés e
contra Arão (Nm 14.1-3), de modo que desejaram levantar um novo líder para retornarem ao
Egito (Nm 14.4). A atitude indiferente dessa terrível reação diante da promessa de Deus
provara o quanto o povo era incrédulo no poder do Senhor.

Contudo, esse episódio de murmuração resultou em uma consequência grave aos incrédulos:

(Nm 14.29). Infelizmente os murmuradores incrédulos não puderam receber a bênção que
Deus havia reservado.

“Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados
segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim
murmurastes”

UM ATRASO DE QUARENTA ANOS
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No âmago da rebeldia de Israel estava a incredulidade oriunda do seu esquecimento da
�delidade de Deus no passado, de não con�ar nEle como seu Senhor, e da não aceitação literal
das suas promessas. Observando o seu modo de pensar, os israelitas não con�avam mais no
Senhor em todas as circunstâncias .4

Um povo que gozou das misericórdias e do cuidado divino, retirando-os do período duro de
escravidão egípcia, decidiu por não con�ar no Senhor e nas suas promessas, antes procuravam
sempre o caminho que aparentemente seria o mais fácil. Assim, Deus, por causa das
constantes rebeldias e murmurações do povo que havia recebido a bênção da libertação do
Egito e presenciado as maravilhas no deserto, reverteu a Sua promessa fazendo com que todos
de vinte anos para cima não gozasse da benção da terra prometida.

Deus usou aquela situação para depurar do seu povo aqueles que não entrariam na terra.
Uma nova geração, sem as referências do Egito, mas com as vivências do deserto, entraria na
terra prometida. Os hebreus de um Egito que, em tese, lhes dava “tudo”, mas lhes cobrava a
liberdade. A geração do deserto, acostumada à escassez, mas livre, ansiava por uma terra. Essa
geração teria sua recompensa .1

O que aconteceu com os judeus no deserto é um ensinamento para os dias atuais. Sabemos
que estamos vivendo momentos difíceis, onde muitos se encontram sob incertezas diárias em
suas vidas. Contudo, somos convidados a con�ar em Deus e entender que dEle vem o nosso
socorro (Sl 121.1,2). Murmurar e reclamar pode até parecer o caminho mais fácil, contudo,
isso somente evidenciará a nossa falta de fé no nosso Deus.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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