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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

Como é que reagiria se alguém em quem tivesse confiança, o desiludisse terrivelmente? E o 

que faria se acontecesse com um irmão ou uma irmã da igreja? 
 

APROXIMAR: 
 

Diante do pedido urgente dos outros Israelitas, e com a colaboração destes, Arão 

fabricou a estátua de um bezerro; o povo ajoelhou-se diante dessa estátua e 

atribuiu-lhe a libertação do Egipto (Êxodo 32:2-4, 8). Em Êxodo 32:7-14, é narrado 

como Moisés tentou impedir o Senhor Eterno de exterminar o povo de Israel na sua 

grande cólera, ou seja, de «aniquilar» e «limpar» da terra o povo (Êx.32:10-12). 

Moisés exorta o Senhor Eterno a ‘arrepender-se’ da maldição dada ao povo 

(Êx.32:12). Ele impede assim a total destruição do povo, embora um pouco mais 

tarde ele tenha enviado os Levitas, entre aqueles que escolheram o Senhor, para 

matar 3000 Israelitas ímpios a seu pedido (Êx.32:26-28). 

O pedido de Moisés é semelhante ao de Jesus. Tal como Moisés defendeu o povo, 

Jesus suplicou ao seu Pai para salvar aqueles que confiam nele. 

O Êxodo é um dos livros de Moisés (cf. Marcos 12:26), mas não se exclui o facto de 

que a versão original tenha passado por um comité redator alguns anos mais tarde. 

     OBSERVAR:  

Moisés partiu durante 40 dias com Josué para o Monte Sinai (Êx.24:12-18). No final, 
o povo de Israel perdeu a paciência e pediu a Arão que lhes fabricasse um deu para 
que «andasse diante deles» (Êx.32:1). Foi assim que a estátua do bezerro foi erguida 
e adorada com festa (vs.4). 

• Porque é que a ausência de Moisés não era um bom motivo para fazer um ídolo? 
Veja Êx.20:22-23. 

 
Moisés pede ao Senhor, Eterno: «Torna-te da tua ardente ira, e arrepende-te deste 
mal contra o teu povo.» (Êx.32:12). Como consequência, o Senhor Eterno absteve-se 
de infligir um grande mal sobe o povo (vs.14). Depois Arão diz a Moisés: «Não se 
acenda a ira do meu senhor…»; Moisés tinha acabado de partir as tábuas com o 
texto da Aliança (vs.19). 

• O que fez Moisés em resposta à sua cólera depois de ter falado com Arão? (veja os 
versos 30-32). 
 

• O que pensa da forma como o Senhor, Eterno, concluiu apenas punir uma parte do 
povo? (leia os versos 26-29). 

 
Moisés é chamado no texto de Números 12:3: «um homem mui manso, mais do que 
todos os homens que havia sobre a terra.», e Jesus diz em Mateus 11:29: «sou 
manso e humilde de coração...». A mansidão faz parte dos frutos do Espírito Santo 
(veja Gálatas 5:23), e Jesus fez uma promessa maravilhosa aos mansos (Mat.5:5). 

• Encontre outros momentos da vida de Jesus onde ele se comportou mansamente, 

e uma situação na qual ele tenha ficado zangado. 
 

Mateus 5:43-44 -  “Eu, 
porém, vos digo: Amai 
aos vossos inimigos, e 

orai pelos que vos 
perseguem; para que 
vos torneis filhos do 

vosso Pai que está nos 
céus; porque ele faz 

nascer o seu sol sobre 
maus e bons, e faz 

chover sobre justos e 
injustos.” 
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ADERIR:  

Uma pessoa mansa também é igualmente tolerante. Mas em Êxodo 32 vemos que a 
mansidão não exclui a cólera. Talvez, a cólera possa ser justificada, mas neste caso é 
importante saber o que fazer com esta. 

• Como é que reage quando é vítima de uma injustiça? 

 

• Será possível repreender alguém de forma gentil, tal como nos é sugerido no 

texto de 2 Timóteo 2:24-25? Se sim, como funciona? 

 

É difícil trabalhar com Deus e ser o seu intermediário quando colocamos alguém ou 

alguma coisa acima dele. 
• Se isto se aplica a si, o que pode fazer para mudar a situação? 

 

• Para si, quem é Deus? Amaria fazer aquilo que Deus lhe pede? Porquê? Ou 

porque não? 

 

• O que é que complica ou facilita a rutura radical com o pecado da intolerância? 

 

Moisés e Jesus, pela sua mansidão, são exemplos a seguir quando somos colocados à 

prova pelo comportamento das outras pessoas. É bom que possamos compreender, 

que não devemos obrigar as pessoas a seguirem ao Senhor. 

 
ORAR:   

Senhor, para mim nem sempre é fácil ser manso. Quando estou zangado, tenha ou 
não razão, ajuda-me a perceber a que ponto Tu és manso para comigo. Enche-me 
dessa mansidão, a fim de que também nisso eu possa ser uma Tua testemunha. 
Amém.  
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