
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Já me vi alguma vez murmurando? O que me leva a murmurar? 

CÂNTICO: “Eu vejo a glória” 

REFLEXÃO: As serpentes da vida 

Números 21 

  
Partiram eles do monte Hor pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a 

terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho 
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e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: “Por que vocês nos tiraram do Egito 

para morrermos no deserto? Não há pão! Não há água! E nós detestamos esta 

comida miserável!” 

 6  
Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos 

morreram. 
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O povo foi a Moisés e disse: “Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra 

você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós”. E Moisés orou 

pelo povo. 
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O Senhor disse a Moisés: “Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste; 

quem for mordido e olhar para ela viverá”. 
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Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém 

era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia 

vivo. 

 

Esta passagem nos leva a parar e pensar: Como devemos viver e como 

devemos enfrentar os diversos problemas da nossa vida? Como lidar com os 

problemas, principalmente os decorrentes de fatos que não planejamos? 

Nesta narrativa bíblica o povo de Israel já havia sido liberto da escravidão no 

Egito e caminhava na direção da terra prometida. O povo caminhava no deserto a 

quarenta anos e ao longo deste tempo eles haviam recebido de Deus muitas coisas 

boas. O pão na forma de maná, carne na forma de codornizes, água que brotava da 

rocha, uma coluna de fogo que os iluminava a noite, uma coluna de nuvens para guia-

los durante o dia.  

O povo ali no deserto experimentava um milagre após o outro, tendo sido 

manifestada ali para eles a presença de Deus. O povo experimentava muitos milagres 

diariamente. Mas, o coração do povo nesta caminhada de peregrinação pelo deserto, 

não lidava bem com esta vida nômade, esperando a chegada à terra prometida. O 

povo entrava em desespero com fatos inesperados que surgiam entre eles. 



 

  

  

Décadas antes desta narrativa lida, foram enviados homens israelitas como 

espias para verificarem como era a terra que eles iriam conquistar. Dos doze homens 

que foram até lá, dez disseram que era impossível qualquer conquista, o povo de lá era 

bem armado e preparado para batalhas. Mas dois deles viram que era possível 

conquistar aquela terra.  

O Senhor vendo que o coração do povo seguia a opinião dos dez espias 

temerosos, decidiu eliminar todos os homens acima de vinte anos, exceto os dois 

espias mais confiantes, Josué e Calebe. Toda uma geração se foi e veio uma nova 

geração que agora estava com Moisés ali no deserto, e questionava o fato de estar ali, 

chegando a dizer que ser escravo no Egito era melhor. 

Vendo o coração do povo o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam 

o povo e muitos morreram. A picada das serpentes trouxe um choque de realidade 

aquele povo, trouxe a consciência de algo que já estava entre eles. As serpentes 

representavam atitudes de desprezo ao cuidado de Deus com eles. Podemos destacar: 

1. A IMPACIÊNCIA: o povo, assim como nós, não queria mais esperar. Esperar 

em Deus. Com ela vieram a irritação a frustração e a raiva. A impaciência é 

causa de doenças. Também é causa de procrastinação. Prejudica também a 

nossa comunicação. Interfere na nossa capacidade de viver e experimentar o 

tempo de Deus na nossa vida.  

2. A DESCONFIANÇA: os israelitas desconfiaram de Deus e de Moisés, 

“porque nos tiraram da terra do Egito?” Questionavam a liderança de Moisés, 

não confiavam mais no se direcionamento. O povo colocava em cheque a 

liderança de Moisés, questionavam: a sua integridade, sua competência, sua 

consistência, sua lealdade e a sua abertura. Chegavam a dizer: 

“escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito”.  

3. A MURMURAÇÃO: o povo reclamava e falava: “detestamos esta comida 

miserável”, falavam da comida que caia do céu, enviada por Deus. O povo 

murmurava mesmo do que Deus lhes dava. O povo reclamava de Deus! 

Mas o real problema do povo não era com Moisés, fato é que o povo deixou 

mesmo foi de acreditar em Deus. Na sua bondade através do seu líder Moisés. E nós< 

como estamos? 

REFLEXÕES: 

 Tenho deixado a serpente da impaciência se enrolar na minha vida? E me 
morder? 

 Tenho me entregue a serpente da desconfiança da bondade e direção de Deus 
na minha vida? 

 Quando passo por situações difíceis, inesperadas e desagradáveis que 
acontecem de uma forma diferente do que eu espero eu murmuro, reclamo? 



 

  

  

 O que estou fazendo para não agir com impaciência, com desconfiança e 
murmurações diante de Deus? 

Estas serpentes podem nos morder e nos matar aos poucos. 

O que preciso fazer para aprender para resgatar o prazer de viver? Assim como 

o povo no deserto precisou olhar para a serpente de bronze para ser curado das 

serpentes que eles haviam sido picados, como eu devo olhar para Jesus? O que eu 

devo aprender, para olhar melhor para Jesus?  

MINHA ORAÇÃO:  

Meu Pai, 
Ensina-me a ver Jesus sempre, como o meu Salvador e Senhor da minha vida. 
Ensina-me a viver sem ser picado pela serpente da impaciência, 
Ensina-me a viver sem ser picado pela serpente de desconfiança, 
Ensina-me a viver sem ser picado pela serpente da murmuração. 
Ensina-me a olhar sempre para Jesus, reconhecendo o seu senhorio. 
Em nome de Jesus, AMÉM! 
 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
 
Vamos orar pedindo sabedoria para olhar sempre para Jesus, todos os dias.

Eu Vejo a Glória 
Fernanda Brum 
 

Tom: G 

Intro: G C Em D  2x 

 G         C           Em      D 
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui 
 G      C            Em      D 
a sua mão, o seu poder sobre mim            
(2x) 
 G      C             Em   D 
Os céus abertos hoje vou contemplar 
    Am        G/B   C   D 
O amor descer neste lugar 
 
Refrão: 
G          C        Em    D 
Eu quero ver agora o teu poder 
 

G          C        Em   D 
A tua glória inundando meu ser 
G            C        Em   D 
Vou levantar as mãos e vou receber 
        Am            G/B         C 
Vou louvando o teu nome por que sinto 
      D       G 
 O Senhor me tocar 
 
(Repete tudo) 
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