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MURMURAÇÃO 
EXODO 17:3 “Ali, tendo o povo sede, murmurou contra Moises e disse: Por que nos fizeste subir do Egito 

para matar de sede a nós, a nossos filhos e a nosso gado?”.

Introdução: Todos temos sonhos, projetos que nos farão pessoas melhores, melhores de caráter, 
melhores financeiramente, há sonhos que nos ajuda até a levantar toda manhã. E por termos 
sonhos batalhamos, lutamos, soamos a camisa, comemoramos a cada passo, e por muitas vezes 
conquistamos esses sonhos e as vezes não.

E nos alegramos porque estamos avançando, conquistando nosso espaço na sociedade que 
é conquistada por vista; mas, tudo que você passou, tudo que você sofreu, tudo o que conquistou, 
está te fazendo bem agora? E quando algo não sai como planejamos, como ficamos? Lutamos e 
nos esquecemos de quem capacita – EXODO 17:3 “Ali, tendo o povo sede, murmurou contra Moises e 
disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar de sede a nós, a nossos filhos e a nosso gado?”.

Como vemos em Êxodos o povo de Israel se esqueceu do que Deus tinha feito com eles 
até aquele momento e murmuraram. Esqueceram das pragas que DEUS mandou ao Egito, 
Esqueceram que foram libertos, Irmãos como esquecer o Mar se abrindo?

Eles chegam a dizer se não tinha sepulcro suficiente no Egito.: Êxodo 14:10-11 E proximando 
Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; 
então os filhos de Israel clamaram ao SENHOR.E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos 
tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Como 
esqueceram do livramento que DEUS deu livrando os primogênitos? Deus já tinha feito muita 
coisa, porém na primeira adversidade murmuram, chegando a dizer que ia morrer.

A bíblia ensina Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas;Filipenses 2:14. Tem hora 
que não conseguimos segurar a língua em uma fila de banco, em uma espera para ser atendido 
em um hospital, em uma fila de mercado... Faça todas as coisas SEM MURURAR, SEM 
CONTENDA, Contenda é Discussão, Bate boca, disputa, contestar... Isto atrai Maldição!

Não seja Ingrato, o povo esqueceu de tudo quanto DEUS já tinha feito, se você começar a ler a 
história, por diversas vezes o povo murmurava, e isso levantava a  ira de DEUS, Deus se 
aborrece quando murmuramos...

Lembre, ELE não tirou você da escravidão do Egito, para morrer na Praia, ELE não te atravessou 
o mar para morrer no deserto, ELE não te Sustentou no deserto para ficar limitado ao Jordão... 
DEUS TEM TERRA PROMETIDA PARA VOCÊ, E CADA BATALHA É UM SINAL DE 
VITÓRIA...

E ELE (JESUS) Foi quem mais teve motivo para MURMURAR, Na Cruz do Calvario, com 
pregos nas mãos, nos pés e coroa de espinho na Cabeça... Pense nisto!
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