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ROTEIRO – Base 14/11/2021 
	

OUVINDO A VOZ DE DEUS ACIMA DOS RUÍDOS 
# Números 14:5-11 # 

 
“Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, 
e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda à 
comunidade dos israelitas: "A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se 
agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes 
contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção 
deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles!" Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. 
Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na Tenda do Encontro. E o Senhor disse a Moisés: "Até quando 
este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei 
entre eles?" (NVI) 
 
 
I. O POVO DE ISRAEL DIANTE DA TERRA 

§ Quais são os ruídos que te impedem de ouvir a voz de Deus? 
§ De que forma as circunstâncias podem abafar a voz de Deus? 

 
II. OS RUÍDOS PODEM PRODUZIR DESÂNIMO 

§ O que tem gerado dúvida e/ou incredulidade no seu coração? 
§ Como os ruídos do cotidiano têm tirado você do foco? 

 
III. QUANDO OS RUÍDOS DAS PERDAS ATACAM 

§ Qual tem sido sua atitude diante dos ‘ruídos’? 
§ Suas atitudes diante das adversidades se assemelham mais com as de Davi ou com 

as dos dez espias no deserto? 
 
CONCLUSÃO: 

§ O que te falta hoje para que Deus cale os ruídos que fazem você perder a fé em meio 
à ‘tempestade’? 

§ Qual será sua decisão diante do que aprendemos hoje? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

 
OUVINDO A VOZ DE DEUS ACIMA DOS RUÍDOS 

# Números 14:5-11 # 
 

“Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, 
e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda à 
comunidade dos israelitas: "A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se 
agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes 
contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção 
deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles!" Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. 
Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na Tenda do Encontro. E o Senhor disse a Moisés: "Até quando 
este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei 
entre eles?" (NVI) 
 
 
I. O POVO DE ISRAEL DIANTE DA TERRA 
 

1. Os espias deixaram que os ruídos e as circunstâncias falassem mais alto. 
“Ao fim de quarenta dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra.” (Números 13:25) 
“Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra 
Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: ‘Quem dera tivéssemos morrido no Egito! Ou neste 
deserto! Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair à espada? Nossas 
mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito?’ E 
disseram uns aos outros: ‘Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito!’ Então Moisés e Arão 
prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho 
de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda à comunidade 
dos israelitas: ‘A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de 
nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes 
contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A 
proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles!’ Mas a comunidade toda falou 
em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na Tenda do Encontro. E o Senhor 
disse a Moisés: ‘Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, 
apesar de todos os sinais que realizei entre eles?’” (Números 14:1-11) 
 

2. Cades Barnéia – sinônimo de derrota, sinônimo de fracasso e oportunidades perdidas e 
vergonha. 
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II. OS RUÍDOS PODEM PRODUZIR DESÂNIMO 
 

1. Dúvida se transforma em incredulidade; incredulidade se transforma em rebelião e divisão. 
• A incredulidade e o desânimo fazem com que nos enxerguemos tal qual gafanhotos 

diante de gigantes, muralhas e portas fechadas. 
 

2. Olharam para tudo e todas as coisas, mas se esqueceram de olhar para Deus e ouvir a Sua 
voz. (Números 14:5-11) 
• Tudo isso custou 38 anos de castigo no deserto. 

“O Senhor respondeu: "Eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que 
enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito 
e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes — nenhum deles chegará a ver a terra 
que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Mas, 
como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que 
foi observar, e seus descendentes a herdarão.” (Números 14:20-24) 
“Diga-lhes: ‘Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram: Cairão neste 
deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento e 
que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes 
para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos seus filhos, 
sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para 
desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos 
de vocês serão pastores aqui durante quarenta anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último 
cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante quarenta anos vocês sofrerão a consequência dos 
seus pecados e experimentarão a minha rejeição; cada ano corresponderá a cada um dos quarenta dias 
em que vocês observaram a terra’. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta 
comunidade ímpia, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto; aqui morrerão". Os 
homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a 
comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo; esses homens responsáveis por 
espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos 
os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram.” 
(Números 14:28-38) 

 
 
III.  QUANDO OS RUÍDOS DAS PERDAS ATACAM 

“Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas 
mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz 
até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel, e Abigail de 
Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em 
apedrejá-lo; todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no 
Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga-me o colete sacerdotal". 
Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: "Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? " 
E o Senhor respondeu: "Persiga-os; é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros"." (ISamuel 
30:3-8)  

 
1. Os ataques sobre nossos negócios, nossos bens, nossa casa e família. 
• Podemos perder além dos bens: 
o Perder a unidade; 
o Perder o ânimo; 
o Perder a paz. 
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2. O que fazer diante de todos esses ruídos de perdas? 
• Podemos chorar; 
• Podemos nos fortalecer em Deus; 
• Podemos orar e buscar a Deus por uma direção; 
• Podemos lutar e buscar a restituição. 

 
 
CONCLUSÃO: 

QUANDO DEUS CALA OS RUÍDOS: 
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado". Deixando a 
multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se 
um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus 
estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, 
não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se! Acalme-se! 
"O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão 
com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este 
que até o vento e o mar lhe obedecem?" (Marcos 4:35-41) 

 
• A força dos ventos e a fúria do mar se aquietam; 
• A instabilidade dos discípulos vai embora; 
• Então Deus é glorificado! 

 
 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


