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Os Inimigos da Conquista 
 

Deuteronômio 1:21-30 
 

Introdução: no capítulo 1 de Deuteronômio nós encontramos Moisés explicando ao povo de 
Israel porque eles não haviam conquistado a Terra prometida mesmo estando debaixo da 
promessa de Deus. Entendemos que Deus pode nos fazer promessas e elas não se 
concretizarem em nossa vida devido às nossas atitudes. De uma certa forma, podemos dizer 
que existem inimigos que se opõem às conquistas. Quando recebemos promessas de Deus, de 
antemão, sabemos que obstáculos terão que ser superados. Muitas vezes, esses obstáculos 
são invisíveis e querem subir ao nosso coração. São sentimentos que querem possuir a nossa 
alma, e, uma vez ali alojados, não permitem que se cumpra a promessa que de Deus 
recebemos. 

 
No estudo dessa semana, veremos quatro razões que não permitiram que aquela geração 
entrasse na Terra prometida. Então, vamos ver esses inimigos invisíveis que precisam ser 
derrotados por aqueles que querem ver as promessas de Deus serem cumpridas: 

 
1. Falta de disposição – no versículo 26, nós encontramos o primeiro inimigo da conquista. Ali, 

Moisés afirma que o “o povo não quis subir a Terra que Deus havia prometido a eles”. Ninguém 
conquista nada sem disposição, ainda que Deus tenha prometido alguma coisa para nós, se 
nós não tivermos disposição para conquistar o que Deus prometeu, não alcançaremos nada. 
Os sentimentos que tomaram conta da alma daquele povo fizeram com que perdessem a 
disposição de subir à terra que Deus prometera. 

 
As promessas que recebemos de Deus são desafios que devem ser encarados com muita 
disposição para que sejam concretizados. Mediante à nossa determinação, Deus irá respaldar o 
nosso esforço. Num certo sentido, estamos velando por aquilo que foi prometido e 
profetizado. Portanto, se Deus lhe fez promessas, vele por elas, seja diligente. O seu esforço, a 
sua determinação, a sua força de vontade, têm um valor muito grande para Deus, e Ele 
certamente irá cumprir com a sua parte.  

 
2. Rebeldia – o segundo inimigo da conquista, nós também encontramos no versículo 26. Assim 

diz Moisés: “... mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus”. Não podemos passar por 
cima de princípios estabelecidos por Deus, caso contrário seremos rebeldes. Muitas vezes, a 
rebeldia é extremamente sutil, pois sem percebermos deixamos de cumprir com aquilo que foi 
ordenado por Deus, e assim, deixamos de conquistar o que nos foi prometido. 

 
Por exemplo: Deus estabelece padrões que nos levarão à uma vida abundante em todos os 
sentidos. Ele tem direção para a nossa vida financeira, nos ensina como devemos administrar o 
nosso dinheiro. Ele tem direção para as relações familiares, para educação de filhos, 
relacionamento conjugal, relacionamento profissional, vida ministerial, etc. Deus tem direção 
para tudo, porém, se não estivermos dispostos a obedecer, estaremos nos rebelando assim 
como Israel se rebelou no deserto, e o resultado da rebeldia será a derrota e o fracasso. 
Portanto, a rebeldia é um inimigo que precisa ser derrotado antes de conquistarmos as 
promessas.  
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3. Murmuração – no versículo 27, encontramos o terceiro inimigo que derrotou Israel no 
deserto. Moisés diz que eles murmuraram nas suas tendas. Murmurar é maldizer, é falar entre 
os dentes, criticar uma situação sem ter razão. Aquele povo estava acusando Deus de ter sido 
maldoso com eles, pois diziam que Deus havia os tirado do Egito para entregá-los nas mãos 
dos amorreus. Sem dúvida alguma, eles foram injustos com Deus em acusá-lo daquela 
maneira, pois o plano de Deus para eles era de uma conquista tremenda. 

 
Em 1 Coríntios 10:9, 10 Paulo diz que a murmuração libera a ação do “exterminador”. Isto é, 
quando murmuramos, espíritos destruidores são liberados contra nós mesmos. Além disso, a 
murmuração é contagiosa, poucas pessoas murmurando podem contaminar uma multidão 
inteira (Nm 14:2) e colocar tudo a perder. 

 
4. Medo – no versículo 28 encontramos o quarto inimigo da conquista. Entendemos que o medo 

dos gigantes que possuíam a Terra foi o que determinou o fracasso daquela geração. Eles não 
conseguiram confiar no poder de Deus. Mesmo depois de tantas experiências, desde a saída 
do Egito, aquela geração sucumbiu diante do medo, eles não conseguiram acreditar que Deus 
pudesse lhes dar vitória diante daqueles adversários. Esse sentimento foi decisivo para que 
não conquistassem a promessa. 

 
O medo rouba-nos a confiança em Deus e consequentemente impede o sobrenatural. É um 
inimigo a ser vencido antes de qualquer conquista. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo diz que Deus não 
nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O que dissipa o medo e 
aumenta a nossa confiança, é a intimidade que temos com o Senhor. Quanto maior a 
intimidade com Deus, maior a nossa confiança (1 Jo 4:18). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


