
 

QUEM é TEIMOSO? 

Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura 
de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando os moabitas viram que o povo de Israel era 
numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, rei de Moabe,  tinha medo deles. Por 
isso mandou buscar um homem esperto, chamado Balaão, para amaldiçoar os israelitas e ofereceu 
uma quantia para amaldiçoar o povo. Balaão falou com Deus, e Deus mandou que ele ficasse ,que ele 
não deveria amaldiçoar esse povo. Balaão não foi, mas mandou os chefes Moabitas que  voltassem 
para o seu Rei Balaque , pois o Senhor não tinha deixado ir com eles. Mais Balaque não desistiu e 
mandou novos Líderes, e tentou comprar Balaão com suas riquezas, Balaão respondeu que” mesmo 
se Balaque desse o seu palácio cheio de pratas e de ouro, ele não poderia fazer coisa alguma, grande 
ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o Deus dele.” Balaão pediu que eles passassem a noite 
ali e no outro dia daria a resposta, o Senhor disse a Balaão para ir com eles, mas era para fazer somente 
o que ele mandaria.Na manhã seguinte Balaão se aprontou, pôs os arreios em sua jumenta e foi com 
os líderes moabita. Deus ficou irado porque Balaão foi, e de repente o Anjo do Senhor se pôs na frente 
dele no  caminho, para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o Anjo parado no caminho, com 
a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo.Aí Balaão bateu na jumenta, ele não podia ver 
o Anjo somente a jumenta via. Nas vezes em que ela tentou fugir do Anjo com a espada, acabou 
apanhando de Balaão.                                                                                                         
    Depois o Anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia 
jeito de se desviar nem para a direita nem para esquerda. A jumenta viu o Anjo e se deitou no chão. 
Balaão ficou com tanta raiva, que surrou a jumenta  com a vara, aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela 
disse a Balaão: 

— O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu três 
vezes?                                                                                                                                                                                 
         Ele respondeu: — Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, 
mataria você agora mesmo!  
Então a jumenta disse a Balaão:  
— Por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que 
tenho o costume de fazer isso com você?  
— Não — respondeu ele.  
 Aí Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão 
se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então o anjo de Deus disse: — Por que você bateu três 
vezes na jumenta? Ela me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já 
teria matado você.  
Então Balaão disse ao anjo:  
— Eu pequei. Não sabia que o senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se 
agora o senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa.  
O anjo respondeu: — Vá com esses homens; mas você falará somente aquilo que eu lhe 
disser.  
Assim, Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. E lá, ele obedeceu a Deus, não 
amaldiçoou, mas abençoou o povo de Deus!                                                                                                                                                              
  Que história linda. Balaão era um servo do Senhor, e mesmo um rei lhe pedindo 
para fazer algo, ele foi primeiro saber, se Deus aprovaria aquilo. Ele foi orar, e ouvir a voz do 
Senhor. E nós? Queremos fazer tudo o que dá na nossa cabeça. Quantas vezes  a mamãe ou o papai, 
nos alerta acerca de algumas  coisas, para não fazermos, e nós desobedecemos? Quando 
desobedecemos, estamos fechando os nossos olhos, e não, conseguimos ver o Anjo do Senhor perto 
de nós. Quando Deus quer nos levar a um caminho de obediência. Ele é capaz de fazer até uma 
jumenta falar. Até a jumenta foi obediente. O que nos impede, muitas vezes de obedecer, é  porque 
não vamos orar  e ouvir a voz de Deus. 

 

“Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o Anjo do senhor parado 
no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-

se com o rosto em terra.” Nm 22:31 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 


