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Quando Deus libertou os israelistas do
Egito, Moisés e o povo adoraram a Deus.
Moisés compôs esta canção: "Cantarei ao
Deus Eterno porque ele conquistou uma
vitória maravilhosa."
Moisés cantou todas as coisas
boas que Deus tinha
feito a Israel.

Depois de três dias caminhando
pelo deserto, o povo estava com
muita sede e encontrou uma
fonte de água. Mas a água era
amarga e não podia ser bebida.
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Em vez de orar ao Senhor, o
povo reclamou. Mas Deus foi
bondoso e fez com que a água
se tornasse boa para beber.

3

O povo parecia reclamar
de tudo. "Lá (no Egito) nós
podíamos pelo menos nos sentar e comer carne
e outras comidas à vontade." Naquela tarde,
Deus lhes enviou codornas para comer.
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Eles deveriam confiar que Deus lhes daria o
alimento de cada dia. Deus falou que, se
guardassem o maná para o dia seguinte, ele
estragaria. Mas algumas pessoas
não acreditaram nisso.

Na manhã seguinte,
Deus enviou o maná.
O maná era um tipo de
pão que tinha gosto de
bolo de mel. Em todas
as manhãs, o maná
estava no chão
pronto para ser
recolhido. Desta
forma Deus
alimentou o
seu povo no
deserto.
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Deus cuidava
dos israelitas
no deserto.

No dia seguinte, o maná guardado estava cheio
de bichos. O maná só não estragava quando era
guardado para o Sábado, o dia em que eles
descansavam e comiam o maná
do dia anterior.
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Ele dava comida e
água para eles e os
protegia dos
inimigos.
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Quando os
amalequitas
atacaram,

Moisés ergueu os
braços segurando
a vara de Deus
nas mãos
e Israel
venceu.

9

Deus disse aos israelitas: "Se me obedecerem e
cumprirem o meu acordo, vocês serão o meu povo."
E o povo disse a Moisés: "Nós faremos tudo o que
o Deus Eterno ordenou." Eles acamparam ao
pé do monte Sinai enquanto Moisés subiu
o monte para se encontrar com Deus.
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Moisés
ficou com
Deus no
monte
Sinai por
quarenta
dias.

Deus escreveu os
Dez Mandamentos
em duas placas
de pedra. Ele
falou a Moisés
como gostaria
que o
seu povo
vivesse.
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1. "Não adore outros
deuses; adore
somente a mim."

3. "Não use o meu
nome sem o respeito
que ele merece."

2. "Não faça
imagens de nenhuma
coisa, não se ajoelhe
diante de ídolos,
nem os adore."

4. "Guarde o Sábado
que é um dia santo."

5. "Respeite o seu
pai e a sua mãe."
6. "Não mate."
7. "Não cometa
adultério."
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8. "Não roube."
9. "Não dê
testemunho falso
contra ninguém."
10. "Não cobice."
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Quando Moisés viu
o bezerro e o povo
dançando, jogou as
placas de pedra no
chão. Com muita
raiva Moisés
destruiu o bezerro
de ouro e matou as
pessoas que
adoraram o
bezerro.

Enquanto Moisés
estava com Deus
no monte Sinai, os
israelitas fizeram uma
coisa horrível! Eles
mandaram Arão fazer
um bezerro de ouro
para eles e adoraram
o bezerro em lugar
de Deus. Deus ficou
furioso com o povo.
E Moisés também.
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Deus fez novamente duas
placas de pedra com os
Dez Mandamentos. Ele
ordenou a Moisés que
construísse uma grande
tenda com uma cerca ao
redor, onde Deus
habitaria junto
ao seu povo.
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Nesta tenda o povo iria
para adorar a Deus.
Durante o dia, eles viam
uma coluna de nuvem
sobre a tenda, e durante
a noite, uma coluna de
fogo, mostrando que
Deus estava ali
presente.
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Todos os espiões concord-aram que a terra era
linda! Mas somente dois deles, Josué e Calebe,
acreditaram que o povo poderia conquistar a
terra com a ajuda de Deus.

Quando eles se aproximaram de Canaã, Moisés
enviou doze espiões para observarem a terra que
Deus havia prometido para seu povo.
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O povo acreditou nos dez espias que não confiavam
em Deus. O povo chorou e se preparou para voltar
ao Egito. Eles até
tentaram matar
Moisés!

Os outros dez ficaram com
medo porque as cidades eram
fortes, protegidas com
muralhas e habitadas por
gigantes. Eles
disseram: "Não
podemos atacar
aquela gente,
pois é mais
forte do que
nós." Eles tinham se
esquecido das grandes coisas
que Deus tinha feito para
libertá-los do Egito.
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Quarenta anos vocês vão sofrer por causa dos seus
pecados." Deus permitiu que Josué e Calebe não
morressem porque
confiaram
em Deus.

Deus salvou a vida de Moisés. Então Deus disse:
"Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum
de vocês que tem vinte anos
de idade ou mais
entrará naquela
terra.
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QUARENTA ANOS
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Êxodo 15 a Números 14

'HXVVDEH TXHWHPRVIHLWRVFRLVDVUXLQVTXH
FKDPDPRVGHSHFDGR$SXQLomRSDUDRSHFDGR
p DPRUWH
'HXVDPDWDQWRYRFr TXHHOHHQYLRXVHX~QLFR
ILOKR-HVXVSDUDPRUUHUQDFUX]HSDJDUSHORV
QRVVRVSHFDGRV-HVXVYROWRXDYLYHU HIRLSDUD
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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