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Estudo Adicional
Capítulo 26 — Do Mar Vermelho ao Sinai
Este capítulo é baseado em Êxodo 15:22-27; 16-18.
Do Mar Vermelho as tribos de Israel puseram-se novamente a viajar, guiadas pela
coluna de nuvem. O cenário em redor deles era o mais impressionante — montanhas
áridas, de aspecto desolador, planícies estéreis, e o mar estendendo-se até ao longe,
com as praias juncadas dos corpos de seus inimigos; estavam, contudo, cheios de
alegria, conscientes de sua liberdade, e silenciara todo pensamento de
descontentamento. {PP 203.1}
Mas, durante três dias, enquanto viajavam, não puderam achar água. O suprimento
que tinham trazido consigo, estava esgotado. Nada havia para lhes acalmar a sede
ardente, enquanto se arrastavam fatigadamente pelas planícies queimadas de sol.
Moisés, que estava familiarizado com esta região, sabia o que os outros ignoravam, ou
seja, que em Mara, a mais próxima estação onde se poderiam encontrar fontes, as águas
eram impróprias para o uso. Com ansiedade intensa observava a nuvem que os guiava.
Com o coração a abater-se, ouviu alegre aclamação: “Água! Água!” a repercutir ao
longo do séquito. Homens, mulheres e crianças em alegre precipitação apinharam-se
junto à fonte, quando, eis, irrompe da multidão um grito de angústia — a água era
amarga. {PP 203.2}
Em seu terror e desespero censuraram a Moisés por tê-los guiado por aquele
caminho, não se lembrando de que a presença divina naquela nuvem misteriosa o
estivera guiando, bem como a eles mesmos. Em sua dor e angústia, Moisés fez o que
eles haviam deixado de fazer; clamou fervorosamente a Deus, pedindo auxílio. “E o
Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram
doces”. Êxodo 15:25. Ali foi feita a Israel, por intermédio de Moisés, esta promessa:
“Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos Seus
olhos, e inclinares os teus ouvidos aos Seus mandamentos, e guardares todos os Seus
estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque Eu
sou o Senhor que te sara”. Êxodo 15:26. {PP 203.3}
De Mara o povo foi para Elim, onde encontrou “doze fontes de água e setenta
palmeiras”. Ali permaneceram vários dias antes de entrarem no deserto de Sim. Quando
fez um mês que se achavam ausentes do Egito, fizeram seu primeiro acampamento no
deserto. O suprimento de provisões começara agora a escassear. Era insuficiente a erva
do deserto, e seus rebanhos estavam diminuindo. Como se deveria suprir o alimento
para aquelas vastas multidões? Dúvidas enchiam-lhes o coração, e de novo
murmuraram. Mesmo os príncipes e anciãos do povo se uniram nas queixas contra
aqueles dirigentes que por Deus tinham sido designados: “Quem dera que nós
morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às
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panelas de carne, quando comíamos pão até fartar! porque nos tendes tirado para este
deserto para matardes de fome a toda esta multidão”. Êxodo 16:3. {PP 203.4}
Não haviam por enquanto sofrido fome; suas necessidades presentes eram supridas,
mas temiam pelo futuro. Não podiam compreender como essas extensas multidões
deveriam manter-se em suas viagens pelo deserto, e em imaginação viam seus filhos a
perecer de fome. O Senhor permitiu que as dificuldades os rodeassem, e que
escasseasse o suprimento de alimentos, para que seu coração pudesse volver-se Àquele
que até ali lhes havia sido o Libertador. Se em sua necessidade O invocassem, Ele
ainda lhes concederia sinais manifestos de Seu amor e cuidado. Ele prometera que, se
obedecessem aos Seus mandamentos, nenhuma enfermidade lhes sobreviria; e era
pecaminosa incredulidade de sua parte considerar antecipadamente que eles ou seus
filhos poderiam morrer de fome. {PP 204.1}
Deus prometera ser o seu Deus, tomá-los para Si como um povo, e guiá-los a uma
terra vasta e boa; mas eles estavam prontos a desfalecer a cada obstáculo encontrado no
caminho para aquela terra. De maneira maravilhosa Ele os tirara do cativeiro no Egito,
para que os pudesse elevar e enobrecer, e fazer deles um louvor na Terra. Mas, era-lhes
necessário encontrar dificuldades e suportar privações. Deus estava a tirá-los de um
estado de degradação, e a adaptá-los a ocuparem uma posição honrosa entre as nações,
e receberem importantes e sagrados encargos. Houvessem tido fé nEle, em vista de
tudo que operara por eles, e teriam de bom ânimo suportado incômodos, privações, e
mesmo o verdadeiro sofrimento; mas estavam indispostos a confiar no Senhor a não ser
que testemunhassem as contínuas provas de Seu poder. Esqueceram-se de sua amarga
servidão no Egito. Perderam de vista a bondade e poder de Deus, manifestados em prol
deles, em seu livramento do cativeiro. Esqueceram-se de como seus filhos foram
poupados quando o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito. Olvidaram a
grande mostra do poder divino no Mar Vermelho. Perderam de memória que, enquanto
atravessaram sem perigo pelo caminho que lhes havia sido aberto, os exércitos de seus
inimigos, tentando segui-los, foram submersos nas águas do mar. Viam e sentiam
unicamente seus incômodos e provações presentes; e, em vez de dizerem: “Deus fez
grandes coisas por nós; conquanto tenhamos sido escravos, está a fazer de nós uma
grande nação”, falavam eles das dificuldades do caminho e consideravam quando
terminaria sua cansativa peregrinação. {PP 204.2}
A história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de
Deus até o final do tempo. O registro do trato de Deus aos errantes no deserto, em todas
as suas marchas de um para outro lado, em sua exposição a fome, sede e cansaço, e nas
notáveis manifestações de Seu poder em auxílio deles, acha-se repleto de advertências e
instruções para o Seu povo, em todos os tempos. A experiência variada dos hebreus era
uma escola preparatória para o seu lar prometido em Canaã. Deus quer que Seu povo
nestes dias reveja com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou
o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para a Canaã celestial. {PP
205.1}

Muitos consideram os israelitas daquele tempo, e admiram-se de sua incredulidade e
murmuração, achando que, se tivessem estado em lugar deles, não teriam sido tão
ingratos; mas, quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam
maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levados a situações
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angustiosas, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Posto que
sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em
Deus para o futuro, e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes
sobrevenha, e seu filhos venham a sofrer. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o
mal, ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos
ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. Os obstáculos que
encontram em vez de os levar a buscar auxílio de Deus, a única Fonte de força,
separam-nos dEle, porque despertam inquietação e descontentamento. {PP 205.2}
Fazemos bem em ser assim duvidosos? Por que deveríamos ser ingratos e
desconfiados? Jesus é nosso amigo; todo o Céu se interessa em nosso bem-estar; e
nossa ansiedade e temor entristecem ao Espírito Santo de Deus. Não devemos
condescender com cuidados que apenas nos impacientem e fatiguem, mas não nos
auxiliam a suportar as provações. Nenhum lugar deve dar-se àquela desconfiança para
com Deus, a qual nos leva a fazer dos preparativos para as futuras necessidades a
principal preocupação da vida, como se nossa felicidade consistisse nessas coisas
terrestres. Não é vontade de Deus que Seu povo se sobrecarregue de cuidados. Nosso
Senhor, porém, não nos diz que não há perigos em nosso caminho. Não Se propõe tirar
Seu povo do mundo de pecado e mal, mas aponta-nos um refúgio que nunca falha.
Convida o cansado e carregado de cuidados: “Vinde a Mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei.” Deponde o jugo da ansiedade e cuidados
mundanos que vos impusestes, e “tomai sobre vós o Meu jugo, e aprendei de Mim, que
sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas
almas”. Mateus 11:28, 29. Podemos encontrar descanso e paz em Deus, lançando sobre
Ele todos os nossos cuidados; pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. {PP 205.3}
Diz o apóstolo Paulo: “Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração
mau e infiel, para se apartar do Deus vivo”. Hebreus 3:12. Em vista de tudo que Deus
tem feito por nós, nossa fé deve ser forte, ativa e duradoura. Em vez de murmurarmos e
queixarmo-nos, a expressão de nosso coração deve ser: “Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e não te esqueças de nenhum de Seus benefícios”. Salmos 103:1, 2. {PP 206.1}
Deus não Se esquecia das necessidades de Israel. Disse a seu guia: “Eis que vos farei
chover pão dos céus.” E foram dadas instruções para que o povo apanhasse uma porção
para cada dia, e porção dupla no sexto dia, para que se pudesse manter a sagrada
observância do sábado. {PP 206.2}
Moisés afirmou à congregação que suas necessidades haviam de ser supridas: “Isso
será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar.” E
acrescentou: “Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim
contra o Senhor.” Mandou, ainda, Arão dizer-lhes: “Chegai-vos para diante do Senhor,
porque ouviu as vossas murmurações.” Enquanto Arão estava a falar, “eles se viraram
para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem”. Êxodo 16:8-10. Um
esplendor qual nunca antes haviam testemunhado, simbolizava a presença divina. Por
meio de manifestações que se dirigiam aos seus sentidos, deviam obter conhecimento
de Deus. Devia ensinar-se-lhes que o Altíssimo, e não meramente o homem Moisés, era
seu dirigente, a fim de que temessem o Seu nome e Lhe obedecessem à voz. {PP 206.3}
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