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Escritura para ser estudada: Salmos 78 e 99; todos os ver-
sículos citados na lição.

O propósito da lição: Mostrar que Deus quer que Seu povo 
O louve por tudo o que tem feito (Salmo 107:2, 3, 8, 15).
O que seus alunos devem saber: Israel falhou por não se 

lembrar da bondade de Deus. Como consequência, pas-
sou 38 anos vagando pelo deserto.

O que seus alunos devem sentir: Gratidão e louvor a Deus 
por Sua misericórdia e graça.

O que seus alunos devem fazer: Uma lista de exemplos es-
pecíficos da direção e bênçãos de Deus em suas vidas, 
começando com a salvação. (Cuidado para não se es-
quecerem, como Israel fez!)

O esboço da lição (para os cadernos do profesor e dos alu-
nos):

1. O poder de Deus (Êxodo 12:12-51).
2. A fidelidade de Deus (Salmo 78:12-29; Êxodo 17:8-16).
3. As leis de Deus (Êxodo 20).
4. A santidade de Deus (Salmo 99:3,5).

O versículo para ser memorizado: 
E aconteceu que, queixou-se o povo falando o que era mal 
aos ouvidos do Senhor; e ouvindo o Senhor a sua ira se 
acendeu.  (Números 11:1a)

A LIÇÃO 
Vocês já ouviram seus pais conversando sobre coisas que 

aconteceram anos anteriores? Várias vezes Deus falou ao 
povo de Israel que se lembrasse de tudo quanto Ele fizera. Isto 
serviria quando os israelitas enfrentassem tempos difíceis em 
suas vidas. Eles se lembrariam de confiar em Deus novamente. 
(Veja Êxodo 13:3; 32:13; Deuteronômio 5:15; 7:18; 8:2; 32:7.) 

Hoje, vamos fazer de conta que moramos no acampamento 
dos israelitas há 3000 anos. Vamos até a tenda onde Num, pai 
de Josué, está acampado com sua família. Ouçam o que estão 
conversando. Podia ter sido alguma coisa assim...

1. O PODER DE DEUS
Êxodo 12:12-51

“Já faz treze anos que Deus nos tirou da escravidão do 
Egito.” Num relembra: “Como é bom estar livre do chicote 
daqueles egípcios! E sinto conforto em saber que meus filhos 
não serão escravos como eu fui.”

Josué exclamou: “Nunca vou me esquecer da nossa última 
noite naquele lugar! Gritos de morte enchiam o ar.” (Por 
quê? Deixe que os alunos respondam.) “Sou verdadeiramente 
agradecido, papai, porque o senhor obedeceu a Deu matando o 
cordeiro e colocando seu sangue ao redor da porta.”

NOTA AO PROFESOR

Lição 1

EXPERIÊNCIAS MARAVILHOSAS–ESQUECIDAS

É importante que seus alunos entendam e lembrem verdades, 
com respeito ao que Deus fez pelo Seu povo escolhido, os 
israelitas. Esta lição, portanto, revê o passado. Crie uma 
atmosfera de gratidão ao Senhor, enquanto faz a revisão. 
Um ano se passou do tempo em que o povo de Israel saiu do 
Egito até quando armou o Tabernáculo no Monte Sinai (Veja 
Êxodo 40:17.) O livro de Levítico cobre o período de um mês, 
quando Deus instruiu Israel como adorá-Lo. Os acontecimentos 
em Números começam treze meses depois que os israelitas 
deixaram o Egito.

Números continua a história da jornada dos israelitas até 
Canaã. Ela durou quarenta anos, porque eles se recusaram a 
crer em Deus e entrar na terra prometida. O livro foi intitulado 
“Números” por causa do recenseamento feito no começo e no 
fim dele. Poderia ser chamado também “ livro das reclamações 

(ou murmurações). Ele registra o descontentamento e queixas 
repetidas do povo de Deus. Os israelitas reclamaram contra 
Deus e contra seus líderes, Moisés e Arão. Isto desagradou a 
Deus e ele os castigou severamente.

O livro de Números é rico em incidentes que ilustram a vida 
Cristã, que é uma peregrinação num mundo cheio de perigo e 
tentação. As lições que Deus ensinou aos israelitas são muito 
úteis para nossas vidas diárias. (Veja 1 Coríntios 10:6.)

A primeira lição será uma revisão dos acontecimentos 
do ano anterior, como registrado em Êxodo e Levítico. (Veja 
volumes 6-12.) É importante que seus alunos compreendam a 
continuidade destes livros na história de Israel. Somente pela 
revisão repetidas vezes, se lembrarão do que você quer ensina-
los.

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


