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Igreja de Deus
Escola Dominical
MOISÉS PECA CONTRA DEUS
Números 20:1-29
Os israelitas vaguearam no deserto cerca de
quarenta anos. Eles podem ter entrada a terra
prometida, infelizmente acreditaram às más notícias de
dez espias. Porque eles queixaram-se e desacreditaram
em Deus, Israel teve que vaguear pelo deserto até que
os queixosos acabaram por morrer e os seus filhos
cresceram.
Durante todos aqueles anos, Deus providenciou as
necessidades dos filhos de Israel. Ainda, mais uma vez,
o povo começou a queixar-se. Apenas naquela altura
eram os filhos de Israel crescidos que murmuravam.
De que se queixavam? Se
queixavam porque não tinham nem
água para beber. Eles não tiveram
aprendido que Deus providenciaria
a eles, ainda que Ele tinha guardado
as suas roupas e sapatos de
desgastar-se durante aqueles muitos
anos. (Deuteronômio 29:5).
O povo reuniram junto e foi até
ao Moisés com as suas queixas:
"Quem dera tivéssemos morrido
quando os nossos irmãos cairam
mortos perante o Senhor … por que
trouxestes a congregação do Senhor
a este deserto, para que morramos
aqui, nós e os nossos animais? Foi
por isso que tu nos tiraste do
Egipto,
pa ra
esse
lugar
mal-afortunado? Esta não é terra de semente, ou de
figos, ou de vinhos ou romãs; nem água de beber aí
existe." As suas queixas não cessavam!
Moisés e Arão foram-se ao tabernáculo e quando
lá chegaram, prostrara-se de face deprimida, para a
terra, logo na porta do tabernáculo. Ai Deus pôs se a
dialogar com Moisés. Ele disse, "Toma a vara, e ajunta
a assembleia, tu e Arão teu irmão, fala para a rocha
(uma rocha certa) diante deles." O Deus prometeu que
a água sairia rocha, e o povo e os seus animais teriam
água.
Porém Moisés tomou a vara, ele juntamente com
Arão foram fazer exactamente como Deus havia os
dito. Mas uma só coisa Moisés não fez, a qual era
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muito importante para Deus! Moisés e Arão reuniram
o povo junto, sim—mas Moisés não glorificou o Deus
ou levantou em cima do Seu nome nos olhos das
pessoas como ele deve ter feito. Talvez, Moisés foi
impaciente e nervoso por causa do murmúrio do povo,
mas ele mesmo assim tinha que glorificar a Deus e
fazer exactamente como Deus lhe dissera.
Moisés presumia falar para a rocha. Mas invés de
falar com a rocha, Moisés falou para a congregação.
Disse ele, "Agora ouçam, seus rebeldes; devemos
trazer água desta rocha?" (Nem Moisés e nem Arão
poderiam trazer água desta rocha
nas suas próprias forças!)
Porém, Moisés levantou a sua
mão e bateu a rocha—não uma vez
mas duas vezes. Começou a sair a
água daquela mesma rocha! Havia
água suficiente para matar a sede
de toda aquela multidão de pessoas
e seus animais. Deus chamou
aquele lugar de Meribá, ou a Água
de Conflito, porque os Israelitas
discutiam com Ele.
Moisés, tristemente, não tinha
obedecido
a
Deus! Moisés
claramente tinha PECADO contra
Deus! Um líder a própria escolha de
Deus o povo de Israelita cometeu
pecado por não obedecer o que
havia sido dito para fazer! Moisés não considerou em
primeira oportunidade a palavra e a vontade de Deus.
Ele não seguiu tudo o que Deus dissera-lhe.
Moisés sabia que Deus é omnipotente, ou
todo-poderoso. O seu grande poder foi se mostrando
cada vez mais através de Moisés. Também ele sabia o
quão Deus odiava a desobediência, ou pecado. Ele
também sabia que o Deus pune aquele que peca. Ora,
conhecendo apenas esses pensamentos, não foi
suficiente para Moisés se precaver do pecado. Moisés
pensou de si mesmo; ele enfrentou a sua própria
vontade. A mente de Moisés não estava programada
como um computador ou robô (pessoa parecida com
uma máquina).
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Moisés não levou tempo para pensar o que ele
colheria para as suas ações ou ele não se teria
comportado como ele fez. A impaciência de Moisés
com o povo levou-o a pecar. Ele agiu demasiado
rapidamente. Se fizermos coisas o nosso próprio
caminho em vez de fazer as coisas de modo de Deus,
entraremos na cada vez em dificuldades!
Desde que Moisés não obedeceu o Deus em todo o
que ele fez, ele teve de colher o julgamento e castigo de
Deus. Deus disse a Moisés que porque ele tinha
desobedecido, ele não introduziria a Terra Prometida
com o povo de Israel! Mas Deus era misericordioso.
Ele podia dar Moisés a vista da terra de Canaã do
monte pisga, mas mesmo assim ele teve que morrer ao
lado do rio Jordão.
O mesmo Deus também castigou Arão. Ele,
também, não podia entrar na Terra Prometida. Arão
tinha que morrer no Monte Ore. Eliazar, o seu filho,
foi escolhido para tomar o seu lugar, assim como as
responsabilidades.
Como triste que depois de tantos anos de dirigir o
povo de Israel no deserto, Moisés e Arão não possam
entrar na Terra Prometida. Eles mesmo chegando

muito perto, mas não conseguiram para obedecer cada
palavra do Senhor. Eles não conseguiram dar a glória
de Deus.
Tu também estás ou já passaste pela mesma
situação de não obedecer a Deus? Poderás ser
obediente se caso lês a bíblia e fazer o que ela diz.
Também és considerado obediente a Deus quando
obedeces a seus pais (Efésios 6:1; Colossenses 3:20).
Se você não tem sido obediente, está por ai um pecado
no seu coração escondidinho. Assim como o pecado
manteve Moisés e Arão fora da Terra Prometida,
também te manterá fora dos céus.
Salmos 66:18 diz, "Se eu tivesse guardado
iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria
ouvido." Se tu quiseres que Deus te escute suas
orações, deves agora pedi-Lo perdão dos teus pecados
e ajudar-te a fazer o que é bom.
Versículo Para Memorizar:
"Porquanto pecastes contra mim… porém lá não
entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel. "
—Deuteronômio 32:51-52

No texto da página a seguir está um labirinto cheio de más escolhas.

Liga as más escolhas com os quadros abaixo.

Musica Mundana
Amor ao dinheiro
Usando drogas
Fumar
Beber álcool
Roubar
Podes imaginar algumas outras más escolhas? _________________________
_____________________________________________________________________
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Moisés fez uma má escolha.
Ele não obedeceu as instruções de Deus,
e aquilo mesmo lhe meteu em dificuldades.
Quais são as escolhas que tu fazes?
Siga passos correctos para chegarmos aos céus.

Começo

Que passo escolherás?
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Moisés Desobedeceu a Ordem de Deus
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