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DE 10 A 17 DE JULHO – ORAÇÃO 24 POR 7 – SURPREENDA-SE!!! 

SE PROGRAME PARA VIR COM SUA CÉLULA NO DIA DE SUA 
REUNIÃO DE CÉLULA – TRAGA SUA CÉLULA NO 24X7 

 

Você é uma pessoa que reclama muito? O que tem incomodado você 

nestes dias que o fez reclamar? 

 

Estamos passando por uma situação em nosso país e no mundo em geral 

que nos faz desanimar, muitas vezes reclamamos da falta de dinheiro, do 

salário baixo, dos preços altos, reclamamos da demora das coisas, e até 

mesmo reclamamos da célula e dos cultos. Reclamamos até das coisas 

que Deus tem feito e aí, incorremos em um pecado chamado de 

murmuração! 

 

O que é a murmuração?  

 

Conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz 

baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma 

coisa.  

Foi exatamente isto que aconteceu com o povo de Israel, após o relatório 

trazido pelos homens que foram espiar a terra, vamos voltar neste 

momento para aquele ponto da história relatado em Número 14. (Leia 

Números 14:1-12) 

 

Você já se queixou contra a sua liderança ou contra um plano de 

Deus para sua vida? Você já agiu de maneira errada por causa do 

descontentamento? 

 

Olhando para esta passagem, vemos que diante dos desafios da 

caminhada, Israel se pôs a murmurar (v.1).  

Logo foram propostas algumas soluções, como fruto da murmuração, e 

todas apontavam para um fim desastroso: Murmuraram contra a 

autoridade e contra Deus e pensaram em levantar um novo líder para 

voltar ao Egito; Murmuraram contra o lugar que estavam e contra o que 

tinham, querendo deixar a promessa de Deus e planejar o retorno ao 

Egito, seu maior opressor; Murmuraram contra seus amigos e quiseram o 

apedrejamento de Josué e Calebe por não compartilharem do pessimismo 

do povo (vv.2-10). Muitas vezes nós tomamos atitude erradas motivados 

pela murmuração da maioria. 

 

Como a gente pode conter a murmuração? O que faz as pessoas 

murmurarem menos? 

 

A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós. Pode até 

tornar-se um hábito. Conter a língua, ou falar o que é certo, de maneira 

correta, na hora apropriada e com quem deve ouvir, é uma arte que 

precisamos aprender, não é fácil de dominar.  

A fórmula indicada por Tiago é muito útil para nos disciplinar neste sentido:  

"Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se 

irar" (Tg 1.19). 

 

Não podemos dar nossa opinião que isso já é murmuração? 

 

Claro que podemos dar nossa opinião, não se pode confundir o 

questionamento bem-intencionado e a crítica construtiva, com a 

murmuração. A murmuração inclui más intenções; é insensível e traiçoeira; 

é negativa e destrutiva.  

Somos desafiados a rever a maneira como tratamos nossos líderes, pois o 

alvo dos murmuradores é geralmente a liderança (Fp 2.25,29; I Ts 5.12,13; 

Hb 13.17). 

 


