Números
A Serpente de Bronze

Eu acho que você vai concordar comigo que a razão muitos de nós não gosta dos números, nomes,
genealogias, ou os censos na Bíblia é porque nós simplesmente não os entendemos. Números, por
algum motivo, são confusos se você não entender os números. Mas se você é uma pessoa que gosta de
números e compreender o valor de números, é um fascinante campo de estudo. Deixe-me dar-lhe
alguns números que são realmente importantes; 3 para 4, contra 2 para 5. Isso foi enorme! Agora,
deixe-me colocar um nome com esses números. Brasil; 3 para 4, e Itália; 2 para 5. O contexto é pênaltis.
Brasil, acertando 3 de 4 pênaltis, foi campeão mundial, e Itália, acertando apenas 2 de 5, foi vicecampeão.
Os números no livro de Números contam uma história. Assim como o governo faz o censo a cada dez
anos nos Brasil para compreender a força e os recursos da nação, Deus toma um censo de seu povo,
para que a nação pode planejar para os próximos dez anos. De acordo com Moisés no início do Êxodo,
setenta pessoas desceram para o Egito. José já estava lá. Agora, como os filhos de Israel se preparavam
para sair Sinai e ir para Cades-Barnea, nas margens do Jordão para tomar a Terra Prometida, Deus os
fazem fazer um censo. Havia 603.550 homens de guerra. Você pode imaginar? Você começou com um
total de setenta, e agora, quando você acabou de contar os homens que são 20 anos pra acima, os
homens que são capazes de lutar, há 603.550 pessoas. Isto não conta mulheres e crianças. Isso significa
que havia aproximadamente dois e meio a três, possivelmente quatro milhões de pessoas se
preparando para tomar posse da terra prometida. É incrível, ou isso é incrível? Quando você pensa em
números, eu quero que você pense de quatro coisas:
1. Israel confiou em Deus para tirá-los do Egito.
O Egito é agora atrás deles. Eles foram para o Monte Sinai, eles receberam a Lei, e eles receberam o
Tabernáculo; que foi construído. Deus está se preparando para falar com eles novamente a partir da
entrada do Tabernáculo. Observe onde estão em Números 1: 1; eles estão no deserto. Agora em
Português, nós chamamos este livro de Números por causa dos dois censos que são tomados no livro.
Um da primeira geração, e, em seguida, um da segunda geração em Números 26. Mas os hebreus não
chamam este livro de Números. Em sua Bíblia, que eles chamam de 'A Região Selvagem". Agora, não a
selva Amazônica com abundância de animais, uma grande quantidade de água, e árvores em todos os
lugares. Imagine o deserto. Isso é o que uma região selvagem era nesta parte do mundo. Agora lembrese, para que Deus os levassem para onde Ele queria que eles fossem, Ele teve que levá-los pelo deserto.

2. Israel não confiava em Deus para guiá-los pelo deserto.
Por que isso é importante? Porque quando eles não confiaram em Deus para guia-los pelo do deserto, o
que não confiavam era no plano de Deus para sua vida. Você viu isso? Você se lembra de Êxodo 13: 1718? Deus tomou a decisão estratégica de não levar Israel pelo caminho dos filisteus, porque Ele sabia
que eles não estavam preparados para a guerra. Ele os levou pelo caminho do deserto do Mar Vermelho
para que quando eles chegassem ás margens, eles estariam equipados para a batalha. Da perspectiva de
Deus, não havia 603.550 homens que foram equipados para a batalha e estariam prontos para assumir a
Terra Prometida. Por quê? Porque Deus não só queria tirar Israel do Egito, Ele queria tirar o Egito de
Israel. Então, Ele os levou pelo caminho do Mar Vermelho através do deserto, e como eles estavam no
deserto conhecendo mais a Deus, eles iriam aprender a fazer as coisas à Sua maneira, em vez de sua
própria maneira.
Mas Israel não confiar em Deus para guia-los pelo do deserto. Quando lemos o livro de Números, está
tudo indo bem. Primeiro temos o censo, e então nós redimimos o primogênito com Deus escolhendo os
Levitas. Ele coloca-os sobre o Tabernáculo, que é onde está a presença de Deus e onde a Palavra de
Deus será revelada. Deus escolhe 22.000 levitas da nação de Israel para ministrar no Tabernáculo, para
guardar o tabernáculo, e para transportar o Tabernáculo. O Tabernáculo era como uma tenda. Levou
22.000 homens para o transportar, vigiar e ministrar na presença de Deus. Então, Deus dá um voto para
uma pessoa que quer ser especialmente dedicada a ele, o voto Nazareno. Uma vez que o Tabernáculo
está montado, Deus toma uma oferta do seu povo. Durante doze dias, um chefe de um clã diferente
viria à frente e traria uma oferta ao Tabernáculo para que os Levitas tem uma abundância de recursos
para ministrar em nome de Deus para o povo. E então aconteceu. Você sabia o que estava vindo, certo?
Quando você não confia, você reclama. Quando você não confia, você começa a ser exigente. Quando
você não confia, você se torna crítico. Em última instância, quando não confia, isso significa que nós
realmente não entendemos as coisas.
Nós costumávamos cantar uma música na pequena igreja que fui criado: "confiar e obedecer, pois não
há outra maneira de ser feliz em Jesus, mas a confiar e obedecer." Você sabe por que a confiança leva à
obediência? É porque a confiança vem do conhecimento, e conhecimento vem de estar presente. O
propósito desta viagem pelo deserto era deixar Israel passar tempo com Deus, porque tinham passado
muito tempo com Egípcios, mais de 400 anos, e Deus queria que eles passassem tempo com Ele. Na
medida que passavam tempo com Ele, e conheciam Ele, aprenderiam a confiar n’Ele. Como eles
aprenderam a confiar nele, eles obedeceram. Quando você não obedece, murmura, reclama, isso é um
sinal de falta de confiança.
Israel não confiou em Deus para guiá-los pelo do deserto. Gente, eles estavam tão perto estar onde eles
deveriam estar. Mas eles ainda estavam passando, ainda no deserto, e ele só começaram: Estou tão
cansado deste pão, temos comido isso todos os dias! Quando estávamos no Egito, pelo menos nós
comemos carne! Você está de brincadeira comigo? Você já ouviu falar da última gota d’agua? Essa foi a
última gota para Moisés. Ele vai agora diante de Deus e disse: você está de brincadeira comigo? Depois
de tudo que eu fiz para eles, você ainda me deixa como líder deles? Ei Deus, eu os concebi? Eu dei à luz
a eles? Será que eu os criei? Isso é mais do que eu posso suportar! Se este é o caminho que vai ser, por
que você não me mata? Alguma congregação do povo de Deus já se perguntou como seria gostaria ser o
pastor e ter esse pensamento: Eu preferia estar morto do que liderar essas pessoas! Mas, quando Deus
chama um homem, Ele não vai deixá-lo fugir do chamado, então Deus disse, ok Moisés, você não

consegue lidar com isso, então vou fazer o seguinte; nós vamos eleger setenta homens, e eles vão ser
anciãos; eles estão irão ajudá-lo. Vou pegar um pouco do seu espírito e colocá-lo sobre eles, e você vai
dar-lhes autoridade, então agora você tem alguns ajudantes. Agora voltar para o que eu te chamou para
fazer, e isso é para guiar meu povo para a Terra Prometida. Agora, de repente, quando o espírito vem
sobre esses anciãos, eles profetizaram como Moisés fez. Mas havia dois caras que não estavam na
tenda, profetizaram mais tarde. Então Josué vem e fala pra Moisés sobre isso, e Moisés disse, você está
com ciúmes? Queria que todo o povo de Deus profetizasse, significando, eu desejo que Deus chamasse
todos para ser profetas.
No capítulo seguinte, Miriam e Aarão vai à Moisés, e eles fazem esta pergunta: Deus só fala através de
Moisés? Será que ele não fala através de nós também? Por que ninguém está reconhecendo isso? E a
Bíblia nos diz que a razão pela qual eles murmuraram contra Moisés foi porque eles nunca gostaram de
sua cunhada. É incrível o que fazemos para mascarar o que é realmente o problema. Eu não posso te
dizer quantas vezes o povo de Deus não sabe lidar com o que está realmente errado. Deus apareceu e
confirmou que Moisés foi o único profeta Ele tinha que falou boca a boca e face a face com ele. Moisés
contemplou a glória de Deus, e Moisés os levou até as margens.
Agora, isso é importante. Você tem que entender, eles estavam lá, nas margens; eles estavam prontos
para tomar a Terra Prometida. Mas antes de tomá-la, Deus quer que eles vejam como é bom esta terra
que Ele está falando, por isso, Ele os faz escolher 12 espias, um de cada tribo, e eles vão enviar os espias
por 40 dias. Que é um número grande; isso é um bom número. Isso é um número importante, porque
este é o livro de Números. Por que 40 é importante? Na Bíblia, 40 parece representar um tempo de
teste. Ele também fala às vezes de uma geração. Portanto, este número, 40, é muito importante. Eles
vão na terra por 40 dias, e eles vão para verificar a terra e voltar e dizer que a terra é da maneira que
Deus disse que era. Eles vão para a terra, eles observam por 40 dias e voltam. Eles dizem que é como
Deus diz que é, mas, em seguida, fizeram asneira... (Posso chamar atenção por um momento aqui e
dizer alguma coisa? Se você está em uma comissão na igreja, certifique-se de fazer o que você é pra
fazer, e só aquilo que é pra fazer.) a comissão alterou a sua designação. Depois trouxeram o relatório,
somente Calebe e Josué disse vamos lá. Mas os outros disseram, não podemos, "... pois parecia-nos
como gafanhotos, e assim parecíamos a eles." Alguém viu isso? A razão por que Israel não confiava em
Deus guiá-los no deserto é porque Israel realmente estava com seu solho em si mesmo em vez de em
Deus. Quando você só olha pra si mesmo e forma uma opinião de si mesmo com base no que você vê,
você acha que todo mundo te vê da mesma maneira. Os dez espiões se viam como gafanhotos quando
viram os habitantes de Canaã e eles pensaram que, se nós nos vemos como um gafanhoto, eles devem
nos ver dessa forma também. Por que nós fazemos isso? É porque é assim que nós nos vemos, e
pensamos que é assim que Deus nos vê. É uma falta de fé.
No livro de Josué, Raabe conversou com os espiões que entraram em Jericó. Ela disse, onde vocês
estiveram? Nós temos esperado quarenta anos para chegarem aqui. O que você estava fazendo no
deserto por quarenta anos? Eles disseram, bem, tínhamos medo de quão grande você todos eram. Ela
disse: você estava com medo de quão grande éramos? Temos tido medo de quão grande é o seu Deus!

3. Eles não confiar em Deus para levá-los para a terra.

Sim, a jornada no deserto é sobre nós, mas mais do que isso, trata-se de nosso Deus. Então, os Israelitas
estão agora que está nas margens, mas quando eles estavam no deserto, queriam ter morrido no Egito.

Gente, isso é redenção. A redenção era pra tirá-los de um lugar para Deus os levar para outro. A viagem
de lá para cá foi para que, quando eles chegarem lá, eles estariam prontos para estar lá. E de acordo
com Deus, eles estavam prontos, mas eles não se viam prontos. Mas agora que eles estavam dizendo, se
tomarmos a terra, nós estamos indo para morrer na terra pela espada. Então, realmente seria melhor se
tivéssemos morrido no deserto!
Essa foi a última gota.... Agora Deus está irado. Mais cedo na Bíblia, quando Miriam e Aarão
questionaram a liderança de Moisés, ele era o homem mais manso da terra; isso que é a força sob
controle. Agora, Deus está dizendo a Moisés que Ele vai acabar com Israel e fazer uma nação mais
poderosa dele. Eu não sei sobre você, mas eu acho que aqui seria o momento para Moisés dizer, Deus,
eu acho que você está certo. Vamos apenas limpá-los para fora e começar tudo de novo comigo e com
minha família. Estou dentro. Mas não Moisés. Você sabe por quê? Foi porque durante a viagem, (ao
contrário do povo) Moisés não teve seu olho em si mesmo. Moisés estava de olho em Deus, e ele não
estava preocupado com sua reputação; ele era apenas preocupado com a reputação de Deus. Então,
disse Moisés, Deus, se você matar todos eles agora, aqui deste lado das margens, todas as nações que
ouviram sobre sua fama vai pensar que você os trouxe para fora, mas não foi capaz de ajuda-los
atravessar. O que isto vai dizer sobre você? Moisés entendeu! E você sabe o que Deus faz, Ele poupa o
seu julgamento. Deus disse: Enquanto eu viver, (e quando Deus diz, enquanto eu viver, que vai
acontecer) todos desta geração incrédula vai morrer no deserto. E para cada dia os espiões estavam na
terra, eu vou multiplicá-lo por um ano, e você vai passear por quarenta anos no deserto. E vocês
queixaram de que seus filhos iriam morrer, mas eles não vão cair. Eles vão ser os únicos a tomar a terra.
Então agora Israel muda sua mente e decidir ir. Moisés disse-lhes que era melhor não, mas eles vão
assim mesmo e são destruídos.
Queremos estar lá como uma igreja? Em 1 Coríntios 10 aprendemos que a Igreja tem as mesmas
tendências que Israel tinha. Você já teve alguém que realmente te conhece dizer que você é igual seu
pai, ou como a sua mãe? Talvez essa pessoa é casada com você... Eles não estão falando sobre as coisas
que são boas sobre sua mãe ou seu pai. Eles estão falando sobre coisas que sua mãe ou pai faz de
errado, e agora você está dizendo que você faz os mesmo. Como é que nós somos o único que vê isso e
você não?
Veja só, havia um monte de pessoas que saíram do Egito, mas alguns deles saíram pelo motivo errado.
Eles não saíram porque eles tinham fé em Deus. Eu não quero ser crítico aqui, mas é como nos velhos
avivamentos, você sabe, 25 pessoas vieram para o altar depois que o primeiro veio. O primeiro deles
provavelmente estava sério, mas em algum lugar nos outros 25, cerca de metade deles viu o que estava
acontecendo, eles pensaram que era a coisa certa a fazer. Era difícil ficar sentado onde você estava com
todos os pecadores indo pro altar, então era melhor se juntar a eles. Mas muitos deles voltou para o seu
lugar do jeito que eles eram quando eles saíram. É da mesma forma na Escola Bíblica de Crianças;
quando aquela primeira criança de sete anos de idade vai, os outros vão também.
Para ser totalmente honesto, se eu fosse um escravo hebreu no Egito, e as pessoas começassem a sair,
eu teria ido também. Deus sabia que nem todo mundo que saiu iria entrar. É por isso que Ele os fez

passar esse tempo na viagem para eles realmente saberem quem eles estavam seguindo. Mas quando
chegaram nas margens, eles revelaram quem eles realmente eram; eles não confiavam. Eles não
confiaram em Seu plano, eles não confiaram no processo, eles não confiaram em Sua pessoa, e eles não
confiam em Sua Palavra. Portanto, como não confiaram, quando chegaram às margens, eles não
entraram.
Deixe-me apenas dizer que se você não está confiando no que Deus está fazendo com você no deserto,
quando você chegar às margens, você não vai entrar. Porque se você não tem fé no deserto, você não
tem fé nas margens. Pare de tentar remover o deserto! Pare de tentar acelerar o processo. O autor do
plano é o autor do processo.

4. Eles morreram no deserto por causa da incredulidade deles.
Eu não consigo imaginar isso. Você tem a possibilidade de viver na Terra Prometida, a terra que mana
leite e mel e você prefere não acreditar, então, você morre no deserto. O que podemos aprender com
isso como uma igreja? Em primeiro lugar, aprendemos a confiar no plano de Deus. Então, devemos
confiar o processo de Deus. Depois temos confiado o processo de Deus e o plano de Deus, também
temos de confiar na presença de Deus. E então temos de confiar na Palavra de Deus. A jornada no
deserto para nós acreditarmos isso. Ele tem um plano para nós. Seu plano final é para que sejamos
como Jesus. Deus tem algumas paradas ao longo do caminho, e naquelas paradas, temos que ficar
quietos, ver o Senhor, e entender o que em mim ainda pensa como Adão pensava, em vez de pensar
que Cristo iria pensar.
Então eu tenho que confiar em processo de Deus. Agora escute, Deus não me levou da mesma forma Ele
levou alguns de vocês. A razão pela qual algumas mulheres não conseguem entender seus maridos é
porque o plano de Deus é o mesmo, mas o Seu processo é diferente. O processo de Deus é diferente
porque nossos passados são diferentes. Se o seu marido ou sua esposa tem um passado diferente do
que você tem, o plano de Deus para fazer você igual Jesus será o mesmo, mas o processo para chegar lá
será diferente pra vocês dois. Então, o que nós aprendemos a fazer é confiar em Sua presença. Deus nos
deu o Seu Filho e Ele colocou Espírito Santo dentro de nós. Não há um lugar que podemos ir onde Ele
não vai com a gente. Então, temos de confiar em Sua palavra.
Obras Redentoras
Nós vamos rever as obras de redentoras em um momento, mas aqui é uma dessas obras redentoras. No
deserto, Deus disse aos filhos de Israel para colocar um pendão da sua roupa e colocar um cordão azul
no pendão. Deus disse a Moisés que Israel tem os olhos e uma mente que corre atrás do que quer em
vez de querer o que Ele quer. Então Ele disse pra lembrar quando você vê o pendão, "Eu sou o SENHOR
vosso Deus, que te tirou do Egito." Isto está dizendo que Israel precisava de um lembrete diário em sua
vida para não olhar para a vida do seu ponto de ver, mas olhar a vida do ponto de vista de Deus.
Precisamos palavra de Deus. Precisamos ser reprogramados, para que possamos pensar como Deus
pensa. Isso faz sentido? Se não, alguns de nós vão morrer no deserto e nunca mais ver a Terra
Prometida.

Há uma história aqui que me balançou. Noventa e nove por cento de sua vida, Moisés fez o certo. Mas
depois de um tempo, liderando muitas pessoas fazendo suas próprias coisas, ele ficou tão frustrado! Ele
vai diante de Deus, porque mais uma vez que eles não têm água. Deus disse: Moisés, toma a vara e vai
falar com a rocha e quando você falar com a rocha, eu vou trazer água. Moisés está diante da rocha,
reúne as pessoas ao redor, pega a vara, mas em vez de falar com a rocha, ele pegou a vara e bateu nela
duas vezes. Você tem que entender esse ponto. Este não foi um ato de louvor a Deus... foi uma
pancada! Eu acho que significa, Deus vai lhe dar água, mas eu não acho que você merece água, então eu
não vou falar com a rocha. Eu vou bater na rocha. Agora, eu não sei sobre você, mas se eu fosse Deus,
(não sou, mas se eu fosse) Moisés estaria morto. Ele matou Nadabe e Abiú! Agora, o homem de Deus
está diante do povo de Deus e não fez as coisas da maneira de Deus, ele fez totalmente diferente. Nosso
Deus gracioso dá ao povo água de qualquer maneira, mas o pobre Moisés... Deus disse a Moisés que
porque você não obedeceu bateu, em vez de falar com a rocha, você não vai levar essas pessoas para a
Terra Prometida.
Eu fiquei sabendo que o homem que pastoreava a maior igreja do mundo foi condenado por desviar
dinheiro da igreja. Outra igreja na Flórida que tem crescido, desde 1985, agora com mais de 20.000 toda
semana, e eles descobriram que o pastor tem tido vários casos extraconjugais durante vários anos.
Queremos perguntar, como é que a obra de Deus vai em frente? Ela continua independente de os
líderes de Deus, mas não acho que Deus não julgará aqueles em liderança, Ele o julgará. Mas quando Ele
os julgar, o trabalho de Seu corpo, a obra de Sua nação, o trabalho de Seu reino continuará porque não
depende de nós, depende d’Ele.
Deixe-me dar-lhe alguns obras redentoras:
1. Capítulo 1: 2-3; 46: O Censo

2. Capítulo 6: 23-27 A Bênção do Nome de Deus
Este é Deus colocando Seu nome sobre Israel para que Ele pudesse abençoá-los.
3. Capítulo 14: 28-35: A Consequência da descrença

4. Capítulo 15: 37-41: O Pendão

5. Capítulo 27: 12-23: Um Novo Pastor
Quando Deus diz a Moisés que ele não vai levar o Seu para a Terra Prometida, o plano não parou com
Moisés. Deus levantou um novo pastor, nome do pastor é Josué.
Jesus em Números
Você viu Jesus no livro? Quero falar sobre dois dos lugares que o vi. O primeiro lugar foi no deserto. O
deserto foi permitido por Deus para revelar quem somos. Assim, do lado de Deus existem testes, mas do
lado de Satanás há tentações. No deserto, Deus nos permite entrar em posições e quando o fazemos,
Ele usa essa posição, essa circunstância, essa pessoa, para revelar quem somos.

Eu vejo isso o tempo todo. Isso acontece com você no negócio. Isso acontece com você nos
relacionamentos.
Há um homem que conheci desde que eu era pequenino. Ele foi um dos meus diretores, quando eu
estava na escola. Ele não congregava na Igreja Batista. Ele congregava em outra igreja, mas ele sempre
ia à igreja. Eu estava em uma loja um dia e eu vi este homem sair. Eu não tinha ideia do que ele havia
comprado. Ele tinha ido para fora, e em pouco tempo, ele voltou. Quando ele voltou, ele abriu o saco e
deu o recibo para a senhora. Eles tiraram tudo fora de seu saco e ela disse: "uau, eu não posso acreditar
que você trouxe isso de volta, mas não, você não comprou por isso." Foi menos de quatro Reais. O que
você teria feito? Ela tinha cometido um erro em seu favor. Um cristão levou de volta o que ele não
comprou, mesmo que outra pessoa cometeu o erro. Eu não consigo explicar como aquilo falou ao meu
coração. Eu queria ter um microfone e dizer, cristão, CRISTÃO! Todo mundo olha, aqui está um Cristão
de verdade!! Eu não sei se isso era uma tentação de Satanás ou um teste por Deus, mas um homem
assumiu e revelou quem ele realmente era; Ele era honesto. E queremos reclamar de ter que voltar e
levar de volta alguma coisa, porque alguém cometeu um erro!
Israel falhou miseravelmente no deserto, e todo mundo falha. Israel se queixou sobre comida, água, e
como cansados eles estavam. De acordo com Mateus, capítulo 4, antes de Jesus fazer o Seu ministério
público como o filho do homem, Ele foi para o deserto. Ele não foi atraído lá por Satanás, ele foi levado
lá pelo Espírito Santo, e Satanás estava lá e o tentou durante quarenta dias. Durante quarenta dias, sem
água, sem comida, exausto, e em um estado de fraqueza total Jesus foi tentado três vezes. Mas porque
ele acreditava no plano de Deus para Ele, porque Ele acreditava no processo de Deus para ele ir para a
cruz, porque ele acreditava na presença de Deus, porque Ele acreditou na palavra de Deus; Ele saiu
vitorioso!
E em segundo lugar, eu vejo Ele na cruz. Você viu isso? Israel está reclamando, reclamando, e Deus envia
serpentes; cobras mordendo em todos os lugares. Eles clamam por um salvador e Moisés orou a Deus.
Deus disse pra apenas colocar uma serpente em um poste e qualquer um que olhar será curado. Posso
apenas dizer que nesses tempos de descoberta científica... que é a coisa mais estúpida que eu já ouvi?
Soa como um conto de fadas para mim. Me diz como olhando para algo em um poste pode curá-lo de
uma doença? Não é possível! E enquanto todas as coisas são impossíveis aos homens, todas as coisas
são possíveis pra Deus. Sabe o que precisava pra olhar para o poste? Precisava de fé. Assim, cada pessoa
que tinha a mordida do pecado em si, a picada de cobra, foi curada.
É por isso que Jesus disse a Nicodemos: "Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim que seja
levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo
aquele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna." Qual é o contexto? Deus nos amou tanto que Ele
colocou Seu Filho na cruz, porque tínhamos sido mordido pela picada da serpente do pecado, e a única
cura é olhar para Aquele pendurado na cruz. Isso não faz sentido científico, e não vai fazer sentido para
você até que o Espírito Santo de Deus se move em seu coração, abre os olhos para a sua situação, que
você está indo para morrer no deserto em um estado de descrença e nunca entrar na Terra Prometida.
Você que está no meio da multidão, você está em uma comissão, você está servindo no ministério, mas
nunca reconheceu que você tem um problema. Você é um pecador. Você está apenas tentando entrar
no meio de todos. Estar entre todos não vai mudar quem você é até que estiver no deserto, vindo para
Aquele que andou pelo deserto para você, para que ele pudesse ir para a cruz e morrer em seu lugar.

