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Aos Pais e Professores:

Após a morte de Moisés, as rédeas do governo foram 
colocadas nas mãos de Josué. Como servo do Senhor, foi-lhe 
dada uma obra especial a fazer. Seu ofício trazia consigo 
grande honra e responsabilidade, e a instrução dada a Moisés 
lhe foi transferida de modo marcante. "Dispõe-te, agora," 
disse o Senhor, "passa este Jordão, tu e todo este povo, à 
terra que Eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a 
planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como Eu prometi a 
Moisés." Jos. 1:2 e 3. ...

Ao ver Josué a cidade de Jericó e suas fortificações, 

elevou seu coração a Deus em oração, pois as aparências eram 

contra ele. "Eis que se achava em pé diante dele um homem que 

trazia na mão uma espada nua." Jos. 5:3. Isso não foi uma visão, 

mas Cristo em pessoa, oculta Sua glória com as roupagens da 

humanidade. ... Tivessem sido abertos os olhos de Josué, teria 

ele visto a hoste celestial presente para derribar os muros de 

Jericó e colocar a cidade nas mãos do povo de Deus. Agora, com 

total confiança, pôde Josué seguir as instruções e deixar com 

o Senhor o seu fardo, tão grande e desconcertante! ...

O Senhor favoreceu o Seu povo escolhido com 

prosperidade. ... Deus declarara ser esse um povo santo para Si 

e prometera que, se guardassem o concerto feito com Ele, 

suprir-lhes-ia toda necessidade, para felicidade deles. 

MM, 2002, Cristo Triunfante, 132.

Ellen G. White
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01
NÃO VÁ PELA

CABEÇA DOS OUTROS

Você alguma vez passou vergonha na frente de todo 

mundo porque fez uma coisa feia?

Arão e Moisés eram irmãos e estavam sempre juntos. 

Mas, um dia Deus chamou Moisés para ir até o monte Sinai para 

lhe entregar a Lei dos Dez Mandamentos. Moisés obedeceu e 

ficou em consagração com o Senhor por alguns dias no alto do 

monte. Josué, um servo muito fiel, ficou aguardando ao lado do 

monte a volta de Moisés.

Enquanto isso, o povo começou a se incomodar com a 

ausência de Moisés. Muitos diziam que ele havia morrido e que 

agora estavam sozinhos sem um líder. Tiveram então uma idéia 

e disseram: � � � � � � � �
- “Vamos construir um deus (ídolo) para nos proteger!”



Os israelitas viveram muitos anos como escravos no Egito 

e acabaram se influenciando com a idolatria deles (Havia, 

inclusive, egípcios que foram embora do Egito junto com o povo 

de Israel). Então, persuadiram a Arão para fazer-lhes um 

bezerro de ouro. Arão ficou com medo do que eles iam pensar e 

não se posicionou firmemente ao lado de Deus, antes, cedeu à 

tentação e fez tudo como eles lhe pediram. Foi feito, então, 

o bezerro de ouro e eles dançavam e adoravam em volta 

desse ídolo.

Moisés, após quarenta dias, desceu do monte Sinai 

trazendo consigo as duas tábuas de pedra com os Dez 

Mandamentos. Quando ele viu toda aquela bagunça, ficou 

indignado e jogou as tábuas da Lei ao chão, quebrando-a em 

pedaços. Simbolizando, assim, o quanto o povo havia quebrado as 

Leis de Deus. Destruiu, também, o bezerro de ouro, queimando-

o no fogo. Quando viu que Arão havia compactuado com aquilo, 

ficou muito decepcionado. Arão ficou com muita vergonha de ter 

ido pela cabeça dos outros. Ele, com medo de se indispor com 

seus companheiros, fez uma coisa muito feia e desobedeceu a 

Deus. Por fim, ele se arrependeu e Deus o perdoou.�
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Porém, essa atitude impensada de Arão trouxe muitas 

consequências. Houve uma separação. De um lado ficaram 

aqueles que não compactuaram com aquela idolatria ou se 

arrependeram de terem se envolvido. Do outro lado ficaram os 

que haviam participado da idolatria e não se arrependeram. 

Estes, então, foram destruídos de acordo com a ordem de Deus.

Quando você for também persuadido por alguém a fazer o 

que é errado, lembre-se da experiência de Arão e não faça como 

ele fez. Não fique com medo de se indispor com seus amigos 

quando eles lhe falarem para agir contra sua fé, pois, ao 

escolhermos o lado de Deus, estaremos sempre certos e 

protegidos.

Verso para Memorizar:

Assim falai, e assim procedei, 
como devendo ser julgados pela lei da liberdade. 

Tiago 2:12.
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Neurônios em ação      

  Por não querer ir contra seus companheiros, 
Arão e o povo acabaram desobedecendo qual mandamento? 

            Sugestão ao Professor                      
               Fale com os alunos sobre este assunto de ir pela 
               cabeça das pessoas. Abra um diálogo contando 

              experiências. Fale, também, sobre a idolatria 
               atual e peça para eles ilustrarem algo sobre isso.  

I
II

III
IV

V
VI

VII VIII
IX

X
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DEUS SEMPRE

CUIDA DE NÓS 02



Deus cuidou o tempo todo do Seu povo no deserto, assim 

como, também hoje, cuida de nós.

Deus tinha um propósito maravilhoso de tornar o Seu povo 

vegetariano, levando eles de volta ao plano original dado a Adão e 

Eva no Éden. Queria cuidar da saúde deles, e como não havia 

jeito de os alimentos brotarem em meio às areias do deserto, 

Ele, então, fez com que o alimento caísse do Céu.

Este alimento se chamava “Maná”. Deus enviava a cada 

manhã, o pão do Céu! Com sabor de bolo de mel, o povo colhia do 

chão e preparava sua porção diária, tanto cozido como assado. 

Imagine que delícia devia ser esse alimento enviado 

diretamente do Céu!

Deus dava ordem para o povo pegar somente o que fosse 

comer, pois, se pegassem a mais para guardar para o outro dia, o 

maná estragava. Somente na sexta-feira eles tinham que colher 

a mais para prepararem para o sábado. Este era o único dia em 

que o maná não estragava mesmo sendo preparado no dia 

anterior. Era mais um milagre de Deus!

 O nosso Criador pensa em tudo, até mesmo para evitar o 

desperdício. Ele não quer que sejamos desperdiçadores de 

alimentos. Assim, quando você for comer não encha o prato 

demais. Evite deixar sobras, pois há muitos que nem tem o que 

comer, e é muito triste quando jogamos comida no lixo. Coloque 

apenas a quantidade que você for comer.

Certa vez, também, de outra maneira Deus cuidou de Seu 

povo. Desta vez, foi na defesa contra os inimigos chamados 

amalequitas. Eles eram um povo muito mal que atacavam o povo 

hebreu para os destruir e tomar o que eles tinham. Eram 

guerreiros experientes e aparentemente bem mais preparados 

para uma batalha do que os hebreus.
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Mesmo assim, eles guerrearam. Moisés de cima de um 

monte orava a Deus com o cajado estendido para cima, pedindo a 

vitória. Enquanto assim permanecia, os israelitas ganhavam 

vantagem na guerra. Porém, quando Moisés se cansava, e 

abaixava o cajado, os israelitas começavam a perder a batalha. 

Então, Arão e Hur subiram até o monte e ajudaram a Moisés 

permanecer com o cajado estendido, segurando-lhes os braços.

Ao fim do dia, Israel venceu a batalha e Deus mais uma vez 

provou que está no controle de tudo, basta confiarmos nEle 

assim como eles confiaram.

Verso para Memorizar:

O homem comeu o pão dos anjos; 
Ele lhes mandou comida a fartar.

Salmos 78:25.
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Neurônios em ação      

Deus queria que o povo comesse o Maná?

O Maná estragava fácil?

Deviam colher o Maná no Sábado?

Os que comeram o Maná morreram?

O Maná era o pão do Céu?

Deus dava água quando precisavam?

Eles estavam preparados para guerra?

Deus fez um Milagre?

Venciam quando Moisés levantava o cajado?

Ninguém ajudou a Moisés?

Deus nos protege e ama?

RESPONDA SIM OU NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

                Sugestão ao Professor                      

                       Fale sobre o plano de Deus para nossa alimentação. 
                     Leve massinha de modelar e peça para eles fazerem 

                     frutas e outros alimentos saudáveis. Destaque o quanto 
                   Deus se preocupava e se preocupa com 

                       nossa saúde, e porque é importante cuidarmos dela.



NADA ESTÁ BOM
03
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Você costuma agradecer pelo que tem? � � � � �
Os israelitas não eram muito gratos pelo que tinham. 

Embora Deus cuidasse o tempo todo deles, isso não era o 

suficiente para fazê-los parar de reclamar. Tanto que eles 

reclamavam até de problemas imaginários. Estavam sendo 

acudidos por Deus com água e comida, mas agiam como 

estivessem passando fome e sede.�
Chegavam até a dizer que preferiam ficar no Egito onde 

comiam carne e temperos (esqueciam-se que não tinham nada 

em abundância). Que loucura! Preferir ser um escravo do faraó 

do que livre com um Deus que supria todas as necessidades. 

Também chegaram ao ponto de chamar o Maná de “pão vil”.



Foram ingratos para com Deus e Ele se entristeceu muito. 

Mesmo assim, disse que ia mandar carne para eles, e eles 

continuaram duvidando e Deus lhes respondeu:

- Por acaso encurtou a minha mão? Hoje farei chover 

sobre vós codornizes e irão comer até sair pelo nariz.

E aconteceu como Deus dissera. Apareceram tantas 

codornizes que o chão ficou forrado até acima dos joelhos.

Mas Deus não se alegrou disso. Os que mais reclamaram, 

os mais rebeldes, morreram com a carne entre os dentes, e os 

outros tiveram uma forte febre por vários dias.

Nosso Criador o tempo todo cuida de nós. Infelizmente, 

na maioria das vezes nós sabemos pedir muito mais do que 

agradecer.   

Quando orar, lembre-se sempre de primeiro agradecer 

por tudo que Deus dá. Muitas vezes Deus permite que falte algo 

para nós, para assim podermos reconhecer que necessitamos 

dEle e aprendermos a dar valor em tudo que temos.

Se você tem água, comida, casa, roupa, foi porque Deus 

providenciou. Ele nos dá saúde e oportunidades dia a dia para 

conseguirmos as coisas e por isso temos que ser sempre 

agradecidos.�
E você, já agradeceu hoje?

13

Verso para Memorizar:

Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, 
antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor 

contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga, 
mui grande. Números 11:33.
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Neurônios em ação      

Observe e pinte a cena abaixo.  

Procure em sua Bíblia mais uma experiência que está em Êxodo 15:22-26, 

onde o povo reclamou e não confiou em Deus. Conte a história com suas palavras.
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SEJAMOS LIBERAIS
04

Os israelitas no deserto praticaram muitos erros, assim 

como, nós também erramos. Por outro lado, eles também 

tiveram grandes qualidades, uma delas foi a liberalidade. Você 

sabe o que é isso? Termos liberalidade seria não nos apegarmos 

tanto a bens materiais, e darmos ofertas voluntárias a Deus. E 

foi exatamente isso que o povo fez.

Certo dia, o Senhor chamou a Moisés e disse que queria 

habitar no meio do povo. Pediu, então, para que todos 

trouxessem ofertas para a construção de um santuário que 

seria a casa de Deus. Passou o Senhor as medidas exatas da 

construção e tudo que deveria ser utilizado.

Os israelitas tinham ouro, tecidos e pedras preciosas 

que haviam trazido do Egito, e eles, então, começaram a trazer 

suas ofertas. O Espírito Santo tocou-lhes tanto o coração que 

trouxeram até demais. Deus precisou ordenar que parassem de 

trazer ofertas, pois, já havia o suficiente.� �



Com todo o material em mãos, começaram a construir a 

casa de Deus, e para isso, o Senhor deu capacidade para cada 

um exercer sua tarefa. E assim fizeram os utensílios de ouro, 

prata, bronze, tecidos e madeira,  conforme lhes 

fora ordenado.

O santuário tinha dois compartimentos; um maior e 

outro menor. O maior se chamava santo e o menor santíssimo. 

Em cada um havia os móveis e objetos todos com um significado 

especial. Havia, também, o pátio, que era o lugar de fora, como 

fosse o quintal, onde era também, consagrado a Deus.

Tudo era feito com muito amor e dedicação. Assim 

também, devemos nós agirmos com as coisas de Deus, e neste 

ponto imitar os israelitas. Eles não mediram esforços para 

trazer suas ofertas e ajudarem na causa de Deus. Devemos nós 

levarmos a Deus nossas ofertas e mostrar o quanto somos 

agradecidos por tudo que Ele fez e faz por nós.

16

                Sugestão ao Professor                      

                       Leve uma caixa de sapato e massinha de modelar ou 
                    outros materiais recicláveis e faça com os alunos uma 

                   maquete de uma igreja ou santuário. Fale sobre 
                   a liberalidade e como hoje, também, é importante 

                  construirmos uma igreja.

Verso para Memorizar:

O que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, 
faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; 

o que exercita misericórdia, com alegria.
Romanos 12:8.
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Neurônios em ação      

Pesquise em sua Bíblia e encontre o nome 

para cada objeto que fazia parte do santuário. 

Escreva o nome e o lugar em que ficavam.

Êxodo 25:31

Êxodo 25:10

Êxodo 25:23

Êxodo 30:1 e 6

Êxodo 27:1
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ESPERE

SUA VEZ 05

 Alguma vez você já se ofereceu para liderar alguma 

brincadeira? Como foi a reação dos seus amigos?

  � Na Bíblia aprendemos constantemente lições que nos 

farão mais felizes. Uma delas é de esperar para ser chamado.

 � No deserto, Deus pediu a Seu povo uma casa para Ele 

habitar, a qual chamaria de tabernáculo. E para representar 

esta casa, seria escolhido um líder, que seria o sumo sacerdote 

de Israel. Ser este representante não seria nada fácil, pois 

exerceria tarefas de grandes responsabilidades. Todo 

trabalho feito no santuário era uma representação do 

Santuário do Céu. 



� Os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios 

ao Senhor. Mas, tinha um que só o sumo sacerdote poderia 

oferecer, que era o do Dia da Expiação. Assim, uma vez no ano 

ele entrava no lugar santíssimo do santuário para fazer 

expiação pelo povo de Israel. Este trabalho era muito sagrado, 

pois representava o trabalho de Cristo. Assim como, também, 

os sacrifícios representavam a morte de Jesus que estava 

por vir.

� Deus, então, escolheu Arão para ser este líder religioso, 

mas, alguns não se agradaram disso, principalmente Coré, que 

também era levita e queria estar no lugar de Arão. Ele não só 

ficou com inveja de Arão, como começou a colocar dúvidas no 

povo, pois, esta decisão quem deu foi Deus, através de Moisés. 

Assim, Coré ficava semeando dúvidas se realmente Deus havia 

escolhido Arão.

� Para resolver o problema, Deus então pediu que cada um 

dos representantes da tribo deveriam levar uma vara cortada 

de amendoeira na porta da tenda da congregação, e escrever 

nela seu nome. Deveriam deixá-la ali durante a noite sem 

contato com água ou terra. A vara que florescesse seria a do 

escolhido para o sacerdócio.
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� No dia seguinte a vara de Arão, não só floresceu, como 

também deu amêndoas! Ficou provado para todo o povo que 

Arão era o escolhido de Deus para ser o sumo sacerdote.

� Coré teve que engolir seco tudo aquilo, e passou vergonha 

perto de seus companheiros. Isso que dá não esperar ser 

chamado. Não é nada legal ser oferecido, Deus "honra aos 

humildes", os que esperam sua vez. Seja como Arão, espere as 

pessoas te chamarem para liderar ou fazer algo. Seja corajoso, 

mas não oferecido.

20

Verso para Memorizar:

Não te glories na presença do rei,
 nem te ponhas no lugar dos grandes; 

Porque melhor é que te digam: Sobe aqui; do que seres 
humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram.

Provérbios 25:6-7.

                Sugestão ao Professor                      

                         Leve uma cartolina e faça uma vara (simples). 
                       Também leve papéis coloridos e peça para os 

                         alunos fazerem folhas e flores para decorar a vara.
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Neurônios em ação      

Você já passou por situações semelhantes 

a da história da lição? Qual foi sua reação?

O que você aprendeu com esta história?
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CUIDANDO DO

INTERIOR E EXTERIOR 06



A fim de preparar um povo santo para entrar em Canaã, 

Deus cuidou de cada detalhe. Ao dar instruções sobre a 

construção do Santuário, o Senhor também atentou para as 

vestes dos que ali iriam oficiar.

Deus mandou que fossem feitas roupas especiais para 

eles; roupas de linho puro bem branquinhas. E para Arão, uma 

roupa especial, porque ele era o “Sumo-Sacerdote”. Uma roupa 

azul, com doze pedras preciosas no peito, cada uma com o nome 

das tribos de Israel. Haviam mais duas pedras, um pouco 

maiores, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Os 

nomes destas pedras eram: Urim e Tumim. Eram muito 

importantes, pois, quando o povo queria saber se Deus aprovava 

ou não uma coisa, o Sumo-Sacerdote entrava no santuário e 

perguntava para Deus. Se Urim brilhasse era “Sim”, e se Tumim 

embaçasse era “Não”. 

Todos deveriam cuidar de suas roupas, mantê-las 

limpinhas e sempre em ordem para trabalharem no Santuário 

que era a casa de Deus.

Hoje, da mesma forma, Deus atenta para nossas vestes. 

Ele quer que sejamos cuidadosos com nossas roupas, para 

andarmos sempre limpos e cheirosos. Devemos lembrar de 

cuidar muito de nosso coração, isto é, do nosso interior, nossa 

mente. Mas, por outro lado, o exterior é reflexo do que você 

tem por dentro. Se você ama a Deus e procura fazer a coisa 

certa, você não pode ser descuidado com sua aparência. Andar 

mal arrumado, sujo sem necessidade, não é bom.

23



Quando vamos à igreja, devemos ir com o melhor que 

temos, afinal, ali é o lugar que nos encontramos com Deus e os 

anjos. Temos que estar bem vestidos. Mas Deus não quer que 

nos enfeitemos demais, para assim chamar a atenção das 

pessoas. O nosso vestuário deve ser modesto, com bom gosto e 

decência. Devemos estar limpos por dentro e por fora.

24

Verso para Memorizar:

Porque todos sois filhos de Deus 
pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos 

fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo.
Gálatas 3:26-27.
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Neurônios em ação      

Complete os desenhos abaixo 

vestindo-os de acordo com a vontade de Deus. 

Use sua imaginação. Se preferir, utilize 

pedaços de tecido ou algodão para fazer as roupinhas.
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IRREVERENTES

AO EXTREMO 07

Depois da dedicação do tabernáculo, os sacerdotes 

foram consagrados ao trabalho de Deus. As cerimônias 

especiais duraram sete dias. No oitavo dia deram inicio ao 

ministério. Arão, com a ajuda dos seus filhos (sendo todos eles 

sacerdotes), ofereceu os sacrifícios que Deus ordenou.Tudo 

havia sido feito conforme Deus disse, e Ele aceitou o sacrifício 

e revelou Sua glória enviando fogo e consumindo a oferta diante 

do altar. O povo estava maravilhado com esta divina 

manifestação, e todos louvavam o nome de Deus.

Mas, logo depois, algo terrível aconteceu. Na hora do 

culto, enquanto subiam a Deus as orações do povo, dois dos 

filhos de Arão - Nadabe e Abiú, pegaram cada um seu incensário 

e queimaram incenso neles para levar diante do Senhor um 

cheiro suave. Eles fizeram errado porque usaram "fogo 

estranho", ou seja, usaram fogo comum em vez de usar o fogo 

sagrado que o próprio Deus havia acendido, e que tinha 

ordenado que fosse usado nesta tarefa. Por causa deste 

pecado, saiu fogo do Senhor e os consumiu.
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Abaixo de Moisés e Arão eles eram os mais elevados em 

Israel. Tinham sido honrados de modo especial pelo Senhor, 

quando lhes foi permitido juntamente com os setenta anciãos, 

verem Sua glória no monte. Eles tiveram grande luz, e por isso 

não tinham desculpas para fazer aquilo. Tinham sido ensinados a 

fazer o certo. Sabiam como era sagrado aquele trabalho, e de 

como teriam de se preparar para entrar no santuário, onde era 

manifestado a presença de Deus.

O propósito de Deus era ensinar ao povo que deveriam 

chegar-se a Ele com reverência e temor, da maneira que Ele 

indicou. Não era o bastante que naquela hora tão solene de culto 

quase tudo tivesse sido feito como Ele determinara. Ele quer que 

façamos separação entre o que é Santo e o que é comum. Não 

podemos lidar com as coisas de Deus de maneira descuidada, de 

qualquer jeito. Temos que aprender a ter reverência com as 

coisas santas, principalmente na igreja.��
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Não é certo correr, gritar em volta ou dentro da igreja, 

pois, ali é um lugar sagrado, e Deus se entristece com esta 

atitude. Na hora do culto devemos estar com nosso pensamento 

nas coisas de Deus. Ele é nosso melhor amigo e devemos 

aproveitar essas horas junto dEle, louvando, orando e falando 

sobre coisas boas. Seja uma criança obediente aos pais e a Deus. 

Trate-os com respeito. Assim você será mais feliz tanto no lar 

como na igreja.

Verso para Memorizar:

Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus.
Eclesiastes 5:1

                Sugestão ao Professor                      

                         Abra um diálogo sobre o comportamento na igreja. 
                        Depois peça para cada um desenhar uma igreja e 

                         decorar com materiais, como palitos, papeis coloridos, etc. 
                    Escrevam o verso de Hebreus 12:28.
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Neurônios em ação      

Como você se comporta na igreja? Como você se comporta na igreja? 

Desenhe ao menos uma coisa que 

você gosta de fazer quando vai à igreja.
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CUIDADO 

COM A INVEJA 08
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Comandar o povo de Israel não foi uma tarefa fácil. Era 

um povo que havia sido escravo no Egito, e agora queriam 

liberdade. Quando Moisés os queria guiar pela instrução divina, 

o povo achava que ele estava querendo mandar demais.

Esqueciam que o próprio Deus havia escolhido Moisés 

para liderar a saída do Egito. Por outro lado, haviam os que 

reconheciam a liderança do servo de Deus, e viam a providência 

de Deus nisso.

Passou o tempo, e mesmo Miriã, que era irmã de Moisés, 

começou a ter inveja de sua liderança e começou a falar mal dele 

e de sua mulher para Arão, que ao invés de repreender a irmã, a 

apoiou. Eles questionavam entre eles:

- Deus fala conosco também. Também somos seus líderes.

Moisés era muito calmo, a Bíblia diz que ele foi o homem 

mais manso da terra. Ele suportava as ofensas, mas, Deus teve 

que intervir e chamou os três na porta do santuário. Ali se 

manifestou em meio a uma grande nuvem dizendo:



- Se entre vocês tiver alguém que seja profeta eu falarei 

com ele por sonhos ou visões. Mas com Moisés é diferente. Eu 

falo com ele direto, boca a boca, porque ele me entende e é fiel 

sempre. Por que vocês estão falando contra ele, então?

A nuvem se retirou e não ouviram mais a voz de Deus, mas 

ficou claro que o Senhor não gostou da atitude deles.

Quando Arão olhou para sua irmã, percebeu que ela 

estava branca porque estava leprosa. Os dois choraram, e Arão 

pediu para Moisés falar com Deus e pedir que retirasse essa 

doença dela.

Moisés, apesar de tudo, não guardou rancor de seus 

irmãos e pediu para Deus ter misericórdia. O Senhor disse que a 

doença duraria sete dias. Neste período Miriã deveria ficar 

afastada do povo, cumprido os dias ela ficaria curada e poderia 

voltar.

A irmã de Moisés aprendeu a lição de não invejar as 

pessoas. Isto é obra de satanás. Ele foi o primeiro invejoso que 

existiu no mundo. Ele quis ser igual a Deus e ficou com raiva por 

não ser.

Quando colocamos defeitos nas pessoas, falamos mal 

delas. Só que muitas vezes, na verdade, ficamos com raiva 

porque não somos iguais a elas em alguma qualidade em especial. 

Estamos fazendo exatamente o que o anjo mau fez e faz. 

Devemos ter cuidado e sempre orar a Deus quando tivermos 

vontade de fazer essas coisas. Devemos pedir para Deus retirar 

de nós estes sentimentos que só nos trarão dor e sofrimento.
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Verso para Memorizar:

O sentimento sadio é vida para o corpo, 
mas a inveja é podridão para os ossos.

Provérbios 14:30.
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Neurônios em ação      

 Deus a cada dia nos dá motivos para agradecer, 

e não invejar nada de ninguém. Temos que nos alegrar 

com o que temos. Nos quadros abaixo, desenhe ou cole 

figuras de ao menos três coisas que você têm e que o deixa feliz.
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CORAGEM

PARA AVANÇAR 09

Para sermos bons cristãos, devemos ter fé e coragem. A 

Bíblia nos conta de dois jovens que tiveram muita fé, confiança e 

coragem para alcançarem as promessas de Deus.
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que precisou ser carregado por dois homens, para que 

as uvas não se amassassem. O povo entusiasmado se reuniu 

para ouvi-los.� � � � � �
Os espias falaram das belezas do lugar, sobre as frutas e 

o solo, e confirmaram que de fato, tudo era muito bom. Mas, logo 

em seguida começaram a exagerar nas dificuldades e perigos 

dizendo que tinham muitas nações localizadas nas várias partes 

do país, e que as cidades eram muradas e muito grandes e que o 

povo que habitava nelas eram muito fortes. Portanto, queriam 

dizer que seria impossível vencê-los. Declararam, também, que 

haviam ali gigantes, os filhos de Enaque, e que era inútil pensar 

em possuir a terra. �O povo ficou desesperado. Cheios de 

desânimo, começaram a reclamar e acusar os chefes e até 

mesmo Deus de enganá-los e de retirá-los do Egito a fim de os 

deixarem morrer nas mãos desse povo. Os únicos que falavam 

contra isso, dentre os doze que foram espiar, foi Josué e 

Calebe. Eles começaram a animar o povo, dizendo:

Quando os israelitas 

estavam próximos da terra 

prometida, o Senhor pediu 

para Moisés que enviasse 

doze homens para espiar a 

terra. Isso mesmo! Eles 

seriam espiões para olhar a 

terra de Canaã e relatar 

como ela era. Faltara fé ao 

povo e Deus permitiu que 

enviassem os doze espias.
Assim fez Moisés, 

escolheu doze homens, que 

foram a Canaã e voltaram 

depois de quarenta dias. 

Trouxeram eles consigo um 

cacho de uvas tão grande 
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- "Subamos animosamente e possuamo-la em herança, 

porque certamente prevaleceremos contra ela".

Mas o povo não quis ouvir. Moisés e Arão se prostraram 

diante de Deus. Josué e Calebe rasgaram suas vestes em sinal 

de indignação e pediram para o povo ter fé. Mas o povo se 

revoltou mais ainda, pegou pedras para apedrejá-los. Deus 

interviu e os impediu de fazer tal coisa e disse através de 

Moisés que eles não mais herdariam a terra. De toda aquela 

geração adulta que saiu do Egito, só Josué e Calebe iriam entrar 

em Canaã. Todo o povo deveria vagar quarenta anos no deserto. 

O povo, então, viu o quanto errou e foram todos para suas 

tendas e choraram a noite toda pelo que fizeram. Eles não 

tinham problemas e reclamaram, mas agora o Senhor tinha dado 

um motivo real para chorarem.� �
Quando não confiamos nas promessas de Deus, tudo dá 

errado. Quando você tiver que fazer algo difícil, peça a ajuda de 

Deus, confie nEle e tenha fé, assim como aqueles dois espias 

tiveram. Por sua fé e coragem, Josué e Calebe ganharam a 

proteção e desfrutaram das promessas de Deus.

Verso para Memorizar:

Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, 
confie no nome do SENHOR, e firme-se sobre o seu Deus.

Isaías 50:10

                Sugestão ao Professor                      

                         Faça fichas com perguntas da lição e 
                       sorteie para cada criança responder. 

                      Leve brindes para incentivá-los a 
                         responder e trabalhe com o tema da lição.
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Neurônios em ação      

 JOGO DOS 7 ERROS
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CORAÇÃO

REBELDE 10

Você sabe o que quer dizer a palavra rebeldia? Rebeldia 

quer dizer revolta, desobediência às leis. Você já se sentiu 

revoltado? Com raiva de cumprir regras e obedecer seus pais?

Sempre que se sentir assim, ore para Deus lhe dar 

mansidão e força para obedecer, pois, se você ficar com raiva de 

ter que cumprir regras, isso só lhe trará sofrimento. Quando 

nos dispomos a obedecer a Deus e nossos pais, somos mais 

fortalecidos. É como se fosse um exercício que você vai 

fazendo e se fortalecendo cada vez mais a fazer o que é certo.

A palavra de Deus nos conta a experiência de homens que 

foram rebeldes, que não queriam cumprir regras. O nome deles 

era Coré, Datã e Abirão. 
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Eles foram homens que tiveram grande conhecimento da 

vontade de Deus, até mesmo subiram com Moisés ao monte para 

contemplar a glória divina. Mas, desde então, começaram a 

nutrir sentimentos de inveja contra Moisés e Arão. Mesmo 

vendo tudo que havia acontecido: a lepra de Miriã, o resultado 

da falta de fé quando os doze espias voltaram, etc. Tantas 

coisas Deus havia tolerado, e mesmo assim cuidava 

constantemente deles. Nada disso foi o suficiente para eles 

pararem com esses sentimentos. Decidiram fazer uma grande 

rebelião, colocando o povo contra Moisés, dizendo que era culpa 

dele o povo ainda não ter entrado em Canaã. Diziam ainda que 

não era Deus que havia lhe escolhido para liderar Israel, mas 

que ele mesmo quis fazer isto. Lançaram, então, dúvidas e 

intrigas por todo o acampamento.

Ora, não era verdade o que eles diziam. Já vimos em 

outras histórias que Moisés foi escolhido por Deus para liderar 

porque era humilde e temente a Deus, e não porque ele queria 

ser líder. Moisés ficou muito triste e foi falar com Deus. 

E Deus disse: - Fiquem vocês longe desse povo porque eu vou 

destruir todos eles, porque são muito rebeldes.

Moisés respondeu: - Mas por causa do pecado de alguns, 

todos vão morrer?

Deus, então, deu ordem para que Moisés avisasse que 

todos os que quisessem ser salvos se afastassem daqueles 

homens maus, e ficassem longe de suas casas e de suas famílias.

Assim que Moisés acabou de falar, uma coisa terrível 

aconteceu. A terra abriu um buraco, e engoliu aqueles homens, 

junto com suas famílias, suas tendas e todos os que ficaram do 

lado deles.

Mas o povo ainda não aprendeu a lição. No outro dia 

estavam reclamando de novo de Moisés e Arão, dizendo que a 

culpa era deles.

Deus disse a Arão: - Apressa-te, enche seu incensário e 

passa no meio do povo, porque enviei uma praga sobre eles.
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E correu Arão com seu incensário pelo meio do povo, 

porque a praga já havia começado, e alguns já morriam. A praga 

só parou quando Arão passou pelo meio do povo, fazendo 

expiação por eles. Agora pararam de murmurar contra Arão e 

Moisés. Porém, morreram 14.700 pessoas, além dos que haviam 

morrido engolidos pela terra.
Isso tudo poderia ter sido evitado caso esses homens já 

no primeiro momento que sentiram-se com raiva, tivessem 

orado a Deus e buscado exercitar sua fé, e assim procurar 

obedecer ao invés de revoltar-se.
Sempre quando nos iramos contra quem Deus escolheu 

para cuidar de nós, estamos agindo com rebeldia. Tal como o 

nosso maligno adversário deseja. Nesta triste história, 

Satanás conseguiu o que queria. Levou uma grande multidão de 

pessoas a se revoltarem e perderem sua salvação. Devemos nós 

ficar do lado certo e não se misturar com o erro. Escolher a 

obediência ao invés da rebeldia.

Verso para Memorizar:

Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, 
vosso adversário, anda em derredor, 

bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
I Pedro 5:8.
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Neurônios em ação      

 Assinale a alternativa correta:

1)  O que quer dizer rebeldia?

3) O que faziam os rebeldes?

4)  O que deveriam fazer esses homens 

ao invés de reclamarem e se revoltarem?

2)  Quem foram os principais rebeldes de Israel?

A) Medo
B) Revolta
C) Obediência

A) Coré, Abirão e Arão
B) Miriã, Arão e Nadabe
C) Coré, Datã e Abirão

A) Colocavam o povo contra Moisés, e levantavam dúvidas
B) Falavam mal do Santuário
C) Reclamavam de suas roupas e obrigações

A) - Falar tudo que pensavam contra Moisés
B) - Orar pedindo para Deus tirar aquele sentimento de seus corações

C) - Tentar convencer o povo de suas idéias
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NÃO HÁ DESCULPA

PARA O PECADO 11

Quando o povo pedia água no deserto, Moisés tocava seu 

cajado em uma rocha e dela saía água. Moisés sabia que aquela 

rocha significava Cristo, que nos dá a água da vida e, portanto, 

era sagrada.

Ao decorrer do tempo, Moisés já estava cansado das 

reclamações do povo, e um dia se irritou quando o povo pedia 

água. Ele bateu o cajado com força na rocha para que a rocha 

desse água. E disse:�� � � � � �
- "Ouçam rebeldes, por acaso tiraremos água dessa 

rocha para vocês?"�
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Quando ele disse “acaso tiraremos água desta rocha”, ele 

tirou a autoridade de Deus, e colocou nele e seu irmão Arão que 

estava junto, como solucionadores de problemas. Com isso tirou 

mais ainda a confiança do povo em Deus e deu mais motivos para 

eles pensarem que não foi Deus quem os havia escolhido para 

liderar o povo. Moisés falou pela primeira vez com ira e perdeu 

sua paciência no momento em que mais precisava ter. Por um 

descuido, um ato sem pensar, ele e seu irmão Arão receberam 

uma triste sentença. Não iriam entrar em Canaã.

Parece pequeno aos nossos olhos o pecado que Moisés 

cometeu, mas não é. Para Deus, todo e qualquer pecado é grave. 

E por mais forte que seja a tentação, não temos desculpas para 

pecar. Satanás todo tempo está procurando nos fazer pecar, 

mas cabe a nós escolhermos o lado certo. Se buscarmos a Deus, 

Ele nos dará força para vencer a tentação.

Moisés ficou triste, mas não se revoltou contra Deus. 

Quando estava bem próximo de Canaã ele pediu para poder 

entrar na terra, mas Deus disse para ele não falar mais nisso. 

Deus é justo, e havia por muitas vezes corrigido seus filhos no 

deserto, e agora com Moisés Ele não poderia agir diferente. 

Com isso o povo viu a justiça divina, que não faz diferença de 

pessoas. Moisés preocupado com o povo, pediu para Deus 

escolher um novo líder. E este deveria ser Josué.

Moisés chamou o povo e contou o que o Senhor havia dito, 

e pediu para que eles não se esquecessem das promessas de 

Deus, nem de suas leis, porque só assim eles seriam felizes a 

abençoados por Deus. Chamou a Josué e na frente de todo o 

povo, disse:

- Seja forte e corajoso, porque Deus me disse que você 

deve ser o líder agora, e Deus vai estar contigo, fazendo que 

você leve o povo até a terra prometida.
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Então subiu Moisés no monte chamado Nebo, e de lá ele 

viu a cidade de Jericó, e toda a terra que o Senhor prometeu 

dar ao seu povo. Morreu ali Moisés, sem dor. E depois de sua 

morte, veio satanás, o anjo mal, e queria levar Moisés porque 

dizia que ele era pecador, pois tinha ferido a rocha. Mas Jesus 

não discutiu com ele, apenas disse que Deus ia repreendê-lo. 

Então, Cristo ressuscitou Moisés e o levou para o Céu.

Chorou o povo por Moisés durante 30 dias, e subindo ao 

monte não acharam seu corpo, porque o Senhor o havia levado 

para o Céu.

Este grande servo do Senhor, pecou, mas, ao contrário 

dos rebeldes, se arrependeu de seu pecado e não procurou 

desculpar seu erro. Foi humilde, aceitou a reprovação divina, e 

por isso hoje mora no Céu.

Verso para Memorizar:

Mas o arcanjo Miguel, quando contendia 
com o diabo, e disputava a respeito do corpo 

de Moisés, não ousou pronunciar juízo de 
maldição contra ele; mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1:9.

            Sugestão ao Professor                      
               Faça dez bilhetinhos contendo as leis de Deus em cada um. 
               Depois fale para cada criança sortear e dizer como podemos 

               transgredir o mandamento sorteado. Converse sobre cada 
                 um abrindo as diversas maneiras de transgredir os mandamentos. 

                   Explique que não existe diferença 
                   entre eles, pois todos entristecem a Deus.
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Neurônios em ação      

PARA VOCÊ COLORIR!
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UMA MULHER

DE CORAGEM 12
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Depois da morte de Moisés, Josué, escolhido por Deus, 

assumiu o comando de guiar o povo até a terra prometida. Foi 

com grande ansiedade e desconfiança que ele encarou essa 

obra. Seus temores desapareceram pela segurança dada por 

Deus: - "Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te 

deixarei nem te desampararei".

O povo de Israel estava bem próximo da terra 

prometida. Agora tinham que atravessar o rio Jordão e 

conquistar as cidades que já faziam parte de Canaã. Uma dessas 

cidades se chamava Jericó. Território idólatra, e muito rico, 

cercado por uma alta e forte muralha. Esta cidade era a chave 

de todo território. Antes porém dos israelitas avançarem, 

Josué mandou dois homens para espiar esta cidade, e verem 

algo quanto a sua população, seus recursos, e a resistência de 

suas fortificações. Descobriram que os habitantes da cidade 

estavam com medo e sempre alertas para não serem atacados 

pelos hebreus. 

Os espiões correram grande perigo naquela cidade e 

entraram na casa de uma mulher chamada Raabe, uma cananéia 

pecadora que tinha ouvido falar do Deus de Israel e por isso 

lhes deu abrigo. O rei de Jericó ficou sabendo que os espias 

estavam na casa dela e mandou homens irem até lá para pegá-

los. Ela, porém, os escondeu e os ajudou a fugir da cidade. 

Pendurou uma corda na janela e os fez descer por ela. Mas antes 

fez um pedido: que eles quando fossem tomar a cidade, 

poupassem ela e a sua família. Que tivessem misericórdia dela 

assim como ela teve deles. Eles concordaram e combinaram de 

ela colocar um cordão vermelho na janela por onde 

eles desceram, para assim identificarem quando fossem tomar 

a cidade.
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Os espias retornaram para o acampamento e relataram 

tudo que viram a Josué. Desta vez o relato dos espias foi 

positivo, e eles ficaram ainda mais animados de possuir a terra, 

pois sabiam que os moradores de Jericó estavam apavorados 

por saberem o que o Deus de Israel já tinha feito por Seu povo.

Na galeria dos heróis da fé (ver Hebreus, capítulo 11), 

Raabe foi incluída (verso 31). Esta lista não é composta por 

santos que nunca pecaram, mas por pecadores que pela graça 

divina alcançaram a vitória sobre os seus pecados. Lembre-se: 

Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.

Verso para Memorizar:

Ora, a fé é o firme fundamento 
das coisas que se esperam, e a 

prova das coisas que se não vêem. 
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.

Hebreus 11:1-2.
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Neurônios em ação      

 Escreva o verso de Hebreus 11:31 e explique 
porque Raabe foi considerada uma mulher de fé.



50

APRENDER

A CONFIAR 13
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 Agora estava tudo pronto para o povo avançar, só tinham 

que passar pelo rio Jordão. Nesta época do ano, na primavera, o 

rio havia transbordado, sendo impossível a passagem por meios 

comuns, ainda mais de todo aquele povo. No entanto, Deus 

desejava que a passagem de Israel no Jordão fosse miraculosa.

� Josué, então, reuniu o povo e disse: "Santificai-vos 

porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês". 

Deus queria que Seu povo se santificasse. Tirasse toda 

"sujeirinha" do coração. Se houvesse algum pecado, deveriam 

confessar a Deus e se santificar.

� O povo obedeceu, e no dia seguinte todos estavam 

ansiosos para ver o grande milagre de Deus. A arca da aliança 

deveria ir na frente levada pelos sacerdotes, abrindo o 

caminho, e o povo tinha que ficar cerca de um quilômetro ao 

redor dela. Quando os sacerdotes colocaram seus pés na água, a 

correnteza do rio estancou-se do lado de cima, enquanto a 

torrente continuou a fluir do lado de baixo; e o leito do rio ficou 

descoberto. Os sacerdotes pararam com a arca no meio do 

Jordão, e o povo atravessou o rio a seco. 

 Tendo todo o povo passado, Deus pediu a Josué que 

escolhesse doze homens, um de cada tribo, para pegarem do 

meio do Jordão, onde a arca havia parado, doze pedras e 

levassem consigo. Depois de fazerem exatamente o que Deus 

pediu, saíram dali e o rio voltou ao seu curso natural.
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� Em sinal de gratidão a Deus, e para deixar marcado na 

história para outras gerações o que o Senhor havia feito por 

Seu povo, estes homens ergueram um monumento no primeiro 

lugar de acampamento além do rio, chamado Gilgal. �

 Nunca devemos colocar em dúvida o poder de Deus, pois, 

em todas as experiências contidas na Bíblia, quando o povo 

aprendia a confiar no Senhor, eles alcançavam a vitória.

                Sugestão ao Professor                      

                       Leve papel celofane e bonequinhos 
                      e faça uma simulação do rio Jordão 

                        se abrindo. Peça para todos participarem.

Verso para Memorizar:

Quando Israel saiu do Egito, e a casa 
de Jacó de um povo de língua estranha,

 Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio.
O mar viu isto, e fugiu; o Jordão voltou para trás.

Salmos 114:1-3.
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Neurônios em ação      

Escreva algum ato de milagre 

que você se recorda da Bíblia. 
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RUMO À

TERRA PROMETIDA 14

A cidade de Jericó se conservava rigorosamente fechada 

por causa do povo de Israel - ninguém saía nem entrava.
Então disse o Senhor a Josué: - Olha, entrego na tua mão 

Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Todos os homens 

de guerra rodearão a cidade, contornando-a uma vez por dia; 

assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete 

trombetas de chifres de carneiros adiante da arca; e no sétimo 

dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as 

trombetas. E quando ouvirem o som prolongado, todo o povo 

dará um grande brado; então o muro da cidade cairá rente com 

o chão. Parecia algo sem sentido o exército de Israel conseguir 

entrar em uma cidade tão perigosa, e tão bem segura, apenas 

dando voltas ao redor dela. Mas o Senhor dos exércitos 

desejava com isso provar-lhes a fé. O povo deveria confiar 

inteiramente em Deus e ficaria provado para os inimigos que 

quem lutava por Israel era Deus, e não eles mesmos.
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Gritando, pois, o povo, juntamente com os sacerdotes 

tocando as trombetas, o muro caiu ao chão, e o povo subiu à 

cidade e tomaram Jericó. Destruíram totalmente tudo quanto 

havia na cidade. Houve livramento apenas para Raabe e sua 

família. Assim Deus cumpriu sua promessa e deu a eles a terra 

que prometeu.�
Jesus, antes de subir ao Céu, disse que havia preparado um 

lugar para nós. Ele de fato preparou uma linda cidade. Lá será 

um lugar maravilhoso, onde não haverá dor, nem tristeza, nem 

perigo. Será um lugar onde só reinará a paz e o amor de Deus.

� A caminhada até lá não será fácil. Para chegarmos até lá, 

teremos também que atravessar o "Jordão" e derrubar 

"muralhas", que representam as dificuldades que teremos pelo 

caminho. Mas o Senhor as permite para provar nossa fé.

Assim como Deus conduziu o povo de Israel e cuidou deles 

com amor, também nos guia e nos conduz para irmos morar na 

Canaã Celestial. A Terra Restaurada que o Senhor 

nos prometeu. 

� Josué, então, chamou 

os sacerdotes e o povo, e 

como Deus havia mandado, 

assim fizeram todos os dias. 

No sétimo dia levantaram-

se bem de madrugada, e da 

mesma maneira rodearam a 

cidade; só que neste dia 

rodearam-na sete vezes. E 

quando os sacerdotes pela 

sétima vez tocaram as 

trombetas, disse Josué ao 

povo: - Gritem, porque o 

Senhor entregou a cidade 

para nós.
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Neurônios em ação      

Na época de Israel os soldados usavam uma armadura para 

irem à guerra em busca da Terra Prometida. Hoje, também, 

temos uma armadura  para chegarmos à Canaã celestial. 

Procure em sua Bíblia em Efésios 6:13-17 e escreva ao lado de 

cada um o significado de cada objeto de batalha.


