
Conclusão:
A nossa vit�ria est� na confian�a que temos no Senhor. Ao inv�s 

de seguirmos o caminho da murmura��o, precisamos confiar em Deus e 
seguir o que Ele tem nos ensinado. Diante das oposi��es e tribula��es, 
precisamos definir em quem iremos confiar: Em Deus ou no homem? 

Oração 
� Senhor, faze com que tenhamos amor e rever�ncia constantes, porque 
nunca deixas de ajudar e governar os que colocaste sobre o fundamento 
seguro de tua bondade; mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e 
reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém.

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

19� Domingo do Tempo Comum
Murmuração ou Confiança

Jo�o 6.41-51

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Deus j� te curou da 

murmura��o?
 Leitura Inicial: Jo�o 6.41-51

Introdução:
“ Murmurar” , conforme o dicion�rio , � soltar queixumes, 

lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tomar mau 
ju�zo de algu�m ou de alguma coisa. Em I Cor�ntios 10, Paulo relembra 
alguns pecados cometidos por Israel, no deserto, e as consequ�ncias da 
infidelidade. No vers�culo 10 ele faz a seguinte advert�ncia: “ Nem 
murmureis , como alguns deles murmuraram e foram destru�dos pelo 
exterminador”. Este vers�culo � uma refer�ncia ao epis�dio narrado no 
livro de N�meros 14, quando os filhos de Israel foram duramente 
castigados pelo Senhor, por causa da murmura��o.

A Murmura��o nos impede de alcan�ar as gra�as do Senhor. Como 
vencer a murmura��o nos momentos de tribula��o e confiar na 
miseric�rdia divina? Neste roteiro veremos que precisamos ter f�, 
confian�a, gratid�o e atitude Santa. 

I. A Fé para aceitar as Palavras do Senhor - Jo 6.41-51.
Nosso Senhor Jesus Cristo veio revelar o Deus misericordioso. Ele 

� o pr�prio P�o que desceu do c�u. Contudo, os judeus n�o confiaram em 
Jesus, antes, murmuraram de suas palavras conforme Jo�o 6.41-51. 
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O vers�culo 41 diz: “Murmuravam, pois, dele os judeus, porque 
dissera: Eu sou o p�o que desceu do c�u”.

Eles conheciam a fam�lia de Jesus (42 E diziam: N�o � este Jesus, 
o filho de Jos�? Acaso, n�o lhe conhecemos o pai e a m�e? Como, pois, 
agora diz: Desci do c�u?) e n�o aceitavam o fato dele ter vindo do c�u. 
N�o creram no Senhor. 

Jesus diz que somente creem Nele aqueles que o Pai enviou (43-
46). Crer n�o � um esfor�o do homem, e sim uma a��o do Pai. 

Crer em Jesus garante a vida eterna (47). Ele diz (48-51): “Eu sou 
o p�o da vida. Vossos pais comeram o man� no deserto e morreram. Este � 
o p�o que desce do c�u, para que todo o que dele comer n�o pere�a. Eu 
sou o p�o vivo que desceu do c�u; se algu�m dele comer, viver� 
eternamente; e o p�o que eu darei pela vida do mundo � a minha carne”.

O P�o que Jesus se referia era seu sacrif�cio na cruz. Sua morte 
trouxe a salva��o e a vida eterna. Precisamos ter f� e aceitar as Palavras do 
Senhor. Mesmo diante das lutas e tribula��es, n�o podemos entrar pelo 
caminho da murmura��o. Precisamos confiar na miseric�rdia divina e no 
livramento do Senhor. 

Voc� tem aceitado a Palavra do Senhor? 

II. A Confiança diante das tribulações - I Reis 19.4-8 
Muitas vezes passamos por lutas que parecem ser maiores do que 

nossas for�as. Nestes momentos podemos pecar pela murmura��o e pelo 
des�nimo. 

O profeta Elias passou por esta situa��o. Depois de enfrentar os 
profetas de Baal no Monte Carmelo, foi amea�ado de morte pela rainha 
Jezabel. 

Ficou t�o angustiado que chegou a pedir a morte. I Reis 19.4-8 diz 
que foi ao deserto e disse (4): “Basta; toma agora, � SENHOR, a minha 
alma, pois n�o sou melhor do que meus pais”.

A miseric�rdia do Senhor lhe enviou um anjo que lhe trouxe um 
p�o cozido sobre pedras em brasa e uma botija de �gua. Ele comeu, bebeu 
e tornou a dormir. A miseric�rdia do Senhor enviou o anjo pela segunda 
vez que lhe disse (7): “Levanta-te e come, porque o caminho te ser� 
sobremodo longo”. Elias comeu e bebeu e, com a for�a daquela comida, 
caminhou quarenta dias e quarenta noites at� o monte Horebe.

O Deus misericordioso nunca desiste de n�s. Ao inv�s de 
murmurar ou reclamar, precisamos perceber sua presen�a e andar em 
confian�a. Ele sempre est� conosco.  

Voc� tem confiado diante das tribula��es?

III. A vida de gratidão - Salmo 34.1-9
O Salmista revela sua confian�a no Deus misericordioso. Diante 

das tribula��es ele teve o livramento. Ao inv�s de viver no esp�rito da 
murmura��o, ele prefere bendizer ao Senhor. O salmo 34.1-9 louva a Deus 
pela sua miseric�rdia e livramento.

O salmista diz (1): “Bendirei o SENHOR em todo o tempo, o seu 
louvor estar� sempre nos meus l�bios”.

Seu louvor � fruto da miseric�rdia divina (4): “Busquei o 
SENHOR, e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores”. (6) 
“Clamou este aflito, e o SENHOR o ouviu e o livrou de todas as suas 
tribula��es”.

Quem olha para Deus � iluminado e n�o sofre vexame (5). Assim 
como Deus enviou o seu anjo a Elias, o salmista diz (7): “O anjo do 
SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem e os livra”. Precisamos 
apenas provar e ver (8), pois nada falta aos que temem ao Senhor (9). 

O Deus misericordioso sempre promove seu livramento. 
Voc� tem uma vida de gratid�o? Conte um exemplo. 

IV. A Atitude santa - Efésios 4.30-5.2
Nossa caminhada crist� precisa ser confirmada na Miseric�rdia 

divina. Por isso, n�o podemos andar em murmura��o, mas em a��o de 
gra�as. Esta � a atitude santa que Deus espera de seu povo. 

Paulo, em Ef�sios 4.30-5.2, diz que n�o devemos entristecer o 
Esp�rito Santo com nossas atitudes de amargura, c�lera, ira, gritaria, 
blasf�mias e mal�cia.

Antes, precisamos confiar em Deus e ser benignos, compassivos, 
perdoadores, como tamb�m Deus, em Cristo, nos perdoou.

O segredo de uma vida feliz e santa � andar em amor. Paulo diz 
(1,2): “ Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em 
amor, como tamb�m Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por n�s, 
como oferta e sacrif�cio a Deus, em aroma suave”.

O Deus misericordioso espera nossa confian�a irrestrita e atitude 
santa. 

Voc� tem tido atitude santa diante das prova��es?


