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Sete erros de uma geração que se perdeu 
 
Êxodo 16:1-4 
 
Introdução: diz o ditado que podemos aprender com os nossos erros, mas sábio 
é aquele que aprende com os erros dos outros. O comportamento daquela 
geração que não herdou a promessa e não entrou em Canaã, perecendo no 
deserto, pode muito nos ensinar como não devemos fazer. Veremos nesta 
meditação, sete erros cometidos por um povo que tinha tudo para viver uma vida 
nova, mas que se tornou reprovável. 
 
Vejamos, então, os erros cometidos pela geração que não herdou a promessa. 
 
Deixaram que as bênçãos distorcessem a realidade – em primeiro lugar, aquela 
geração viu a mão poderosa de Deus agir e criou a espectativa de que em todo 
tempo veria milagres. Quando os israelitas saíram do Egito, após o episódio do 
mar Vermelho, a euforia de que tudo seria mágico tomou conta daquele povo. 
Porém, a realidade do deserto os chocou. Quem vive pela perspectiva de uma 
vida mágica, acabará desonrando os seus líderes e o próprio Deus quando tiver 
que enfrentar a realidade. Lamentavelmente, muitos ficam mimados quando 
recebem as bênçãos e não aceitam enfrentar o tempo das provas. 
 
Perderam a perspectiva do trabalho – em segundo lugar, eles não perceberam 
que teriam de construir uma nação com muito trabalho. Endividamentos são 
vencidos com muito trabalho e disciplina. Famílias são restauradas e edificadas 
com muito trabalho. Realidades são transformadas com a bênção associada ao 
trabalho. Muitas pessoas se equivocam quando acham que, por estar com Deus, 
as coisas acontecerão automaticamente, sem que tenham de se esforçar. Aquele 
povo trabalhava o dia inteiro como escravo, mas não entendeu que deveria 
trabalhar duro para a construção de uma nação. 
 
Duvidaram do propósito da liderança – em terceiro lugar, veja o que diz o verso 
3: "nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão".  
Essa declaração nos faz entender que eles tinham muitas dúvidas quanto ao líder 
e ao Deus que seguiam. Perceba que eles estão questionando a direção que fora 
dada. Para eles, aquilo era uma direção de morte, mas Deus estava os conduzindo 
ao cumprimento da promessa. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque diante 
das provas, duvidam das intenções da liderança. 
 
Não compreenderam o presente e sentiram saudade do passado – o passado 
pode nos iludir, passamos a supervalorizar o que vivemos, nos tornamos 
desonestos na avaliação escondendo as dificuldades do passado e 
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superdimensionando as dificuldades do presente. A distorção da realidade 
passada e da realidade presente alimentam a murmuração. Existe um ditado 
popular que diz que “a formiga quando quer voar cria asas”. Ou seja, as intenções 
ocultas do coração levam muitos a pavimentar a estrada da rebeldia. E assim, 
essas pessoas se agarram à desculpas, distorcem a realidade, porque não querem 
pagar o preço da transformação. 
 
Conceberam uma perspectiva medíocre da vida – em quarto lugar, na avaliação 
deles, o falso conforto da escravidão do passado era melhor do que os desafios 
do presente. Não podemos nivelar a nossa vida por baixo, viver em troca da 
subsistência (panelas de carne e pão a fartar). Aquele povo abriu mão de lutar e 
de enfrentar a realidade, e se entregou à murmuração, pela saudade do falso 
conforto de quem era escravo. Você é filho de Deus, mesmo enfrentando 
dificuldades, não sinta saudade da ração que o diabo lhe dava. Como escravo, 
você nunca irá passar disso, mas como filho de Deus, o céu é o limite. Busque um 
olhar nobre para a sua vida, vença o olhar da mediocridade. 
 
Alcançaram o milagre de Deus pela reclamação – em quinto lugar, como 
resultado da reclamação, Deus fez chover pão do céu, para que o seu nome não 
fosse enxovalhado. Mas aquela geração não entrou na sua intimidade, pelo 
contrário, eles foram rejeitados e não entraram na terra. Muitas pessoas 
recebem coisas de Deus de tanto reclamar. Porém, temos que entender que 
muito mais do que o milagre que nos mantém vivos, o mais importante é 
entrarmos na terra da promessa. As bênçãos de Deus devem ser resultado da 
nossa obediência, do nosso amor, pois se assim não for, a nossa relação com Deus 
será destruída. 
 
Tinham consciência da existência de Deus, mas não se relacionavam com Ele – 
Israel viu as maravilhas de Deus. Testemunhou milagres: viu as pragas do Egito, 
viu faraó ser humilhado, presenciou a abertura do mar Vermelho, bebeu das 
águas doces de Mara, bebeu da água da rocha em Refidim (Massá e Meribá), viu 
a mão de Deus dando-lhes vitória sobre amaleque, viu a coluna de fogo, a nuvem 
que os cobria durante o dia, viu o monte Sinai fumegando. Mas eles nunca se 
aproximaram de Deus, nunca buscaram um relacionamento com o Senhor. O que 
de fato nos transforma é o relacionamento. Lamentavelmente, muitas pessoas 
testemunham a ação de Deus, mas não sabem quem Ele é. 


