
ALIVIE O PESO: 
ABANDONE CARGAS 
QUE PREJUDICAM A 

CAMINHADA!

5ª CARGA: MURMURAÇÃO 

Números 14

 Murmurar, 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 isso que aconteceu com o povo de Israel, após o relatório trazido pelos 

homens que saíram a espiar a Terra (Nm 13. 25-33). O Senhor indignou-se ante a atitude 

do povo:  “Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho 

ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim”. (v.27)

 Nosso Deus é misericordioso e proveniente. Ele conduz o seu povo e supre as 

suas necessidades. Por isso, reprova a murmuração. A murmuração é sinal de 

incredulidade, de ingratidão e de um agir irrefletido.

REFLEXÃO

MURMURADORES CAMINHAM COM DIFICULDADES:

 

 Por causa da murmuração, Deus permitiu que o povo permanecesse no 

deserto cerca de 38 anos (Dt 2. 14- 15). Embora a providência divina 

fosse inconfundível durante aquela jornada, o povo estava 

constantemente duvidando, reclamando, desconfiando... A murmuração 

é tipicamente pessimista. Os murmuradores estão sempre a reclamar e, 

nesse contexto, não conseguem enxergar as bênçãos do Senhor.
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A MURMURAÇÃO CONTAGIA! CUIDADO! 

 O texto diz que “ todos os filhos de Israel murmuraram contra 

Moisés e Arão” (v. 2). A murmuração é um mal que rapidamente envolve a 

todos. De uma hora para outra, a liderança bem sucedida de Moisés e Arão se vê 

ameaçada: “ E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito” (v. 

4). A ferramenta dos murmuradores é a língua.

 A conduta pouco ética dos murmuradores faz com que, em pouco tempo, muitos 

sejam contagiados. A propósito, vale a pena considerar as advertências contidas no 

capítulo 3 da Carta de Tiago, quanto aos pecados  da língua e o dever de refreá-la. A chave 

contra a murmuração é a fé, a coragem e a correta comunicação (com Deus e com o 

próximo).

É PRECISO RESISTIR A ESSA TENTAÇÃO:

 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 nem todos dominam. 

 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). 

 A murmuração entristece ao Espírito Santo e atrai o juízo de Deus. Devemos 

tomar cuidado para não incorrermos no pecado de murmuração. Ela pode ser 

extremamente prejudicial, tanto para nós, quanto para a Igreja. (Conferir Fp 2. 14- 16).
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