Capítulo 6: Servo de Deus Esgotado
Lição de Áudio: Estudo do Velho Testamento - lição20

Objetivo: aprender com a vida de Moisés e compreender como e por que
Deus usou um homem como ele.
“O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: ‘Como vocês não confiaram em
mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão
esta comunidade para a terra que lhes dou.”
—Números 20:12
“Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque
criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.”
—Apocalipse 4:11
É triste ver que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. O pecado de Moisés é
um dos mistérios do Livro de Números. É Deus quem define o que é certo e justo e o
padrão que ele estabelece para líderes é mais alto do que para os outros. O pecado que
Moisés cometeu foi não ter dado glória a Deus diante do povo. Deus tinha ensinado a
Moisés que sempre estaria com ele e que Moisés seria o instrumento humano para a
milagrosa libertação do povo. Mas irado, Moisés perguntou ao povo: “Escutem, rebeldes,
será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar?” (Números 20:10). Ele deu a
ele mesmo certo crédito pelo milagre.
Outro fato importante sobre Moisés ensina-nos que mesmo homens muito usados
por Deus podem se esgotar física, emocional e mentalmente. É normal para o povo de
Deus se cansar ao serví-lO, mas não devemos nos cansar de serví-lO.
A vida de Moisés mostra que Deus tem prazer em operar milagres extraordinários
através de pessoas absolutamente comuns quando essas pessoas se dispõem nas mãos
dEle. A característica que Deus busca numa pessoa para usá-la é a disponibilidade. O
Livro de Números retrata a grandeza de Moisés, o esgotamento pelo qual passou e
também o seu pecado. Mas Deus usou Moisés porque ele se dispôs nas mãos de Deus.
Deus quer nos usar pela mesma razão.

1

1. Verdadeiro ou falso? Quando lemos no Livro de Números que Moisés era “manso”,
não quer dizer que ele era fraco.
2. Verdadeiro ou falso? Moisés aceitou as disciplinas de Deus e se dispôs a fazer a Sua
vontade.
3. Verdadeiro ou falso? Deus tem o mesmo padrão para líderes e para outras pessoas.
Assinale a resposta correta
4. Como Deus falava com Moisés?
a. Num código secreto
b. Somente no alto dos montes
c. De vez em quando
d. Face a face
5. Qual foi a oferta que Deus fez para Moisés?
a. Acabar com Israel e fazer uma nova nação a partir de Moisés
b. Fazer Moisés viver para sempre como rei
c. levar Israel de volta para o Egito
d. Fazer Israel ser obediente e jamais reclamar outra vez
6. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida?
a. Ele ficou velho demais.
b. Ele voltou para o Egito.
c. Ele pecou e por isso Deus não permitiu que ele entrasse.
d. Antes de chegar lá, ele encontrou um lugar melhor para viver
7. Por que o pecado de Moisés entristeceu a Deus?
a. Moisés desobedeceu a Deus ao bater na rocha duas vezes ao invés de falar para
a rocha.
b. Moisés não honrou a Deus ao falar com ira para Israel.
c. Deus estabeleceu um padrão muito alto para Moisés porque tinha um
relacionamento muito íntimo ele e com ninguém mais.
d. Todas as opções acima
8. Quando Moisés se cansou de liderar o povo, o que Deus disse a ele?
a. Para que obedecesse, quer quisesse ou não
b. Para escolher algumas pessoas para ajudá-lo
c. Para que descansasse e voltasse ao trabalho
d. Que pessoas tementes a Deus não se cansam
9. Como Deus falou com Balaão?
a. Com uma voz forte como um trovão
b. Através de um jumento
c. Com uma cópia da Bíblia
d. Através dos seus amigos
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10. Que tipo de pessoa Deus escolhe para Ele usar?
a. Apenas aqueles que são muito capacitados
b. Apenas aqueles que nunca cometem erros
c. Apenas aqueles que são importantes
d. Qualquer um que confia Nele e que se dispõe a ser usado

Você se coloca a disposição de Deus? O que você acha que Deus lhe pediu para
fazer?

Agradeça a Deus pela fidelidade dEle para com você e diga que você quer
sempre ser fiel a Ele. Ofereça-se a Ele como um servo sempre à Sua disposição,
compromissado com a Sua vontade. Diga-Lhe que Ele é o seu Senhor e o seu
Deus e você Lhe dará honra e glória e o controle da sua vida.
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