ROTEIRO – Base 17/05/2020
VENCENDO DESAFIOS E CONQUISTANDO PROMESSAS
# Números 13.25-33 #

INTRODUÇÃO:
À semelhança de Israel, podemos agir com insensatez e abrir mão das promessas
de Deus, perdendo oportunidades de conquistar a tão sonhada benção para nossa vida e
também para nossas famílias.
• Cades Barnéia, fronteira de Canaã, é onde o povo se rebelou e duvidou das promessas
de Deus em conquistar a terra prometida (Cades é sinônimo de derrota e oportunidades
perdidas, resultando em uma vida que anda em círculos, sem chegar a lugar algum).
• Saiba que fomos chamados para um propósito! (Efésios 2.10).
I.

O PERIGO DE DUVIDAR DAS PROMESSAS DE DEUS (Números 13:25-28; 31-33)
Foi mais fácil libertar o povo do Egito do que colocá-lo na terra prometida.
1. Precisamos considerar as promessas de Deus (Êxodo 3.8; Deuteronômio 1.20-21):
• Israel precisava apenas entrar e possuir a terra, mas tiveram medo das
circunstâncias e recuaram.
2. O povo pediu para Moisés enviar os espias (Deuteronômio 1.11). Os espias andaram cerca
de 800km em 40 dias e constataram que a terra era tudo aquilo que Deus havia falado
sobre ela. Mesmo assim, duvidaram e decidiram voltar ao Egito.
• Conquistar promessas é para quem decide andar por fé, não por aquilo que está
vendo (Números 10.33-36).
§ Quais são os perigos de se duvidar das promessas de Deus?
§ Onde foi o Cades Barnéia de sua história? Um divórcio? Uma saída
precoce de casa? Um aborto? Uma sociedade sem a benção de Deus?

II.

NÃO É POSSÍVEL CONQUISTAR AS PROMESSAS DE DEUS ANDANDO COM
MURMURADORES (Números 13.31-33; Deuteronômio 1.26-28)
1. O processo da rebelião na vida do povo de Deus:
• Dúvida se transforma em incredulidade, que por sua vez se transforma em
rebelião (Hebreus 3.16-19).
2. Murmurar é desafiar a vontade de Deus (Números 14.1-4).
• Murmuração é contagioso, espalha-se rapidamente no meio do povo. Por isso,
tomaram uma decisão insensata.
3. Veja o histórico da murmuração: ela já era algo antigo no coração do povo desde o
Êxodo (Êxodo 14.10-12); reclamaram diante da falta de água (Êxodo 15.22-27), e também
do Maná, pois queriam carne (Êxodo 16.1-3); fizeram Moisés se desesperar por falta de
água (Êxodo 17.1-4).
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4. Quando um filho de Deus está decidido a fazer Sua vontade, não há espaço para
murmuração (Filipenses 2:14).
• Quando andamos pelas circunstâncias e não por fé, perdemos o discernimento e
o bom senso.
§ Quais as consequências da murmuração?
§ Como você tem reagido diante das circunstâncias?
III. AS CONQUISTAS TÃO SONHADAS EXIGIRÃO UM ALTO PREÇO E MUITA ORAÇÃO
1. Distante da loucura do povo, Moisés se prostra diante de Deus, e intercede (Números
14.11-19).
2. Podemos receber o perdão de Deus mesmo depois de escolhas insensatas. Mas isso
não garante que ficaremos livres das consequências destrutivas do nosso pecado
(Números 14.20-23).
3. Admitir pecados é diferente de confessar e abandonar o pecado. Veja o exemplo de
Israel que queria o perdão de Deus, herdar a terra e suas bênçãos, mas não dava sinais
de que desejava abandonar o pecado.
§ No seu entendimento qual a diferença entre “admitir” e “confessar e
abandonar o pecado”?

CONCLUSÃO:
É POSSíVEL VENCER OS DESAFIOS E CONQUISTAR AS PROMESSAS
1. Basta ter a atitude correta de andar com Deus em obediência e fé.
“A verdadeira fé é a fraqueza do homem amparando-se na força de Deus. É decidir
obedecer ao que Deus fala.” (D.L Moody)
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