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Diz não à murmuração! 

Texto: 

 Filipenses 2:14 –Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas 

1Co 10:10 - E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e 

pereceram pelo destruidor. 

 

Introdução 

Durante o dia estamos constantemente sujeitos a passar por situações que nos 

vão levar à murmuração. Facilmente podemos cair na armadilha de 

murmurarmos. 

A murmuração na vida do homem e da mulher é como uma doença que destrói a 

própria alma  e que vai contaminando todo o corpo.  

 

 O QUE É MURMURAÇÃO?  

• É soltar queixumes; lastimar-se em voz baixa; resmungar; apontar faltas; 

conceber mau juízo; maldizer; falar contra alguém ou algo (Dic. Aurélio).  

O murmurar é falar baixinho, para não se ouvido por outros, nem às claras, nem 

frente a frente. A murmuração faz com que sejamos falsos uns com os outros e 

contagia pessoas que estão em nossa volta. É através de uma crítica, da exigência, 

do julgamento que nasce a murmuração. 

Tiago 4:11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, 

e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não 

és observador da lei, mas juiz. 

A Palavra de Deus manifesta que o falar mal de alguém ou divulgar suas faltas, 

constitui para Deus um delito grave. O que murmura  põe-se como juiz de seu 
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irmão, e, não se conduz conforme a regra de amor e de misericórdia que deve 

estar presente em todas as nossas relações. 

 

QUEM SÃO OS MURMURADORES? 

• O perfil do murmurador é o perfil de uma pessoa com pouca fé, altamente 

insegura. 

• Os murmuradores têm um dos piores vícios, mas aceita-se tranquilamente o 

murmurador, porque aparentemente o murmurador é inofensivo. 

• Outra característica do murmurador é que ele não se nega a realizar as suas 

tarefas ou cumprir os seus deveres, mostra-se até mais trabalhador do que os 

outros, o problema reside no fato dela fazer reclamando. Foi por isso que o 

apóstolo Paulo disse: “fazei tudo sem murmuração!” 

• Os murmuradores são aqueles que encontram defeitos em tudo.  

• O murmurador começa a murmurar primeiro no seu coração e depois com a sua 

boca (Mateus 12:34). 

• Murmuração não depende das circunstâncias, porque é um estilo de vida, uma 

cultura criada, um estado de espírito. 

• Murmuração é uma doença emocional muito grave. A crítica semeia dissensão 

entre os irmão, o que é uma das sete abominações para Deus (Provérbios 6:16-

19).  

Pro 6:16 Estas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma 

abomina: 

Pro 6:17 Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue 

inocente; 

Pro 6:18 Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a 

correr para o mal; 

Pro 6:19 Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas 

entre irmãos. 
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 QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DA MURMURAÇÃO? 

• Traz frustração na vida do cristão por causa das palavras negativas que sempre 

saiem da sua boaca. - Pv 18.21. 

• É uma grande arma que Satanás usa para trazer desânimo, contendas e divisão 

tanto nas famílias, quanto na Igreja local-  

• É uma falta de gratidão e reconhecimento daquilo que Deus tem realizado –l Ts 

5.18. 1Th 5:18 Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo 

Jesus para convosco. 

• Traz juízo severo de Deus sobre a vida do murmurador. 

Gal 6:7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem 

semear, isso também ceifará. 

 Causa divisão, 

 Acaba com amizades 

 Paralisa o trabalho da igreja 

É TEMPO DE MUDAR COMPLETAMENTE O NOSSO FALAR 

• Precisamos confessar e abandonar este mau costume, substituindo-o por 

palavras de gratidão à Deus. 

Col 3:16 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 

sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, 

hinos e cânticos espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso 

coração. 

Col 3:17 E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do 

Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 

• Devemos transformar a nossa mente (Romanos 12:2). 
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Rom 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 

renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável, e perfeita vontade de Deus. 

 

• Não coloque mais lenha na fogueira do murmurador, mude de assunto. Os 

murmuradores acabam quando não há que os escute. 

• Quando nos damos conta que ao escutá-los  tornamos-nos cúmplices 

•  Quando reconhecemos que a murmuração beneficia unicamente ao diabo. 

• Quando se reconhece que a murmuração interrompe a obra de Deus – salmo 

133:1, 3. 

• Quando se aceita que ao murmurar do que tem a imagem de Deus, se esta 

murmurando do próprio Deus – Tiago 3:9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, 

e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 

 

 • Quando reconhecemos que é pecado.– Quando se reconhece que a murmuração 

é dirigida contra Deus. 

• O murmurador não se dá conta de que é tão chato, então é preciso alguém 

chegar para ele com amor e carinho e dizer o quanto aquilo o prejudica. 

• Precisamos crer que Deus está no controle, e a Seu tempo, dará o escape. 

• Sabendo que Jesus é o nosso parâmetro de vida cristã, e ele jamais permitiu que 

de sua boca saísse uma só palavra impura. Ele foi oprimido e humilhado, mas 

não abriu a boca (Is 53:7). 

 

• Sabendo que  a murmuração entristece ao Espírito Santo. Se todas as coisas 

cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque murmurar quando algo 

me acontece que não tenha sido conseqüência de pecado? E se for por 

conseqüência de pecado, tenho razão em murmurar?  

 

• O motivo principal que nos leva a murmurar, ser impaciente, ingrato, é sem 
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dúvida a falta de permanência com o Senhor! Quem não sabe separar tempo para 

desfrutar da presença de Deus, através da Sua Palavra, da oração, da meditação, 

do louvor, perde as oportunidades de ver Jesus operar.  

•Agradecer a Deus por Jesus Cristo deve ser nosso principal propósito: Em tudo, 

dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 

Não apagueis o Espírito (1 ts 5:18,19) 

 

 

CONCLUSÃO 

Ao crente: Será que Deus está satisfeito com a sua atitude diante de situações 

desagradáveis? Quem sabe você não está recebendo bênçãos por causa da prática 

do pecado da murmuração? É tempo de avaliar o que tem saído de sua boca. 

 


