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Rescrevendo os  
Dez Mandamentos 
Êxodo 34:1-9

Deus disse a Moisés: “Esteja 
pronto pela manhã. Vá ao topo 
do monte sinai e leve duas 
tábuas de pedra com você. 

Escreverei os Dez Mandamentos, 
assim como fiz nas outras tábuas 
que você quebrou. Mas venha 
sozinho”.

Moisés preparou as duas 
pedras e levou até a montanha. 
Então, o senhor veio em uma 
nuvem e ficou diante dele. “Eu 
sou o Senhor”, Ele disse.  
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“Eu amo meu povo e perdoo seus 
pecados.”

Moisés se curvou até o chão 
e orou: “Deus, se Tu estás feliz 
comigo, vá conosco. Deixe-nos 
ser o Teu povo”. 

Deus respondeu: “Prometo 
estar com vocês, e eu farei 
milagres por vocês. O povo de 

suas terras verá minhas grandes 
obras e saberá que eu sou o 
Senhor”. Moisés rescreveu os Dez 
Mandamentos na pedra e ficou 
na montanha por quarenta dias 
e quarenta noites antes de voltar 
ao povo de Israel.           
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O Povo se Queixa  
por Sentir Fome
Números 11:4-15

o povo de Israel deixou o monte 
sinai, mas eles mal começaram a 
jornada e já estavam reclamando 
de novo. “Não aguentamos mais 
esse maná. Onde está a carne?”, 

eles reclamavam. “Quando 
éramos escravos no Egito, 
comíamos peixe, alho e melão.”

o senhor ouviu tudo o 
que eles disseram. Ninguém 
agradeceu pela comida que Ele 
tinha mandado. Moisés orou: 
“Deus, meu povo continua 
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pedindo carne, mas onde eu 
vou conseguir? Tu me deixaste 
responsável por todos, mas eles 
não são meus filhos. Como eu 
posso ajudá-los?”

Deus respondeu a Moisés: 
“Peça para as pessoas não se 
preocuparem. Eu estou entre 

elas e ouvi suas queixas. Amanhã 
todos terão mais carne do que 
jamais imaginaram”. 
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O Senhor Manda Codornas
Números 11:31-35

Deus fez ventar forte. O 
vento levou muitas codornas 
ao acampamento de Israel, e 
havia tantas que elas caíam 
umas por cima das outras a 
uma altura de mais de noventa 
centímetros. As pessoas corriam 
tentando pegar o máximo que 
conseguiam, colocando-as em 
sacolas. Eles pegaram as maiores 
e as assaram, mas antes mesmo 
de comerem, a ira de Deus 
estremeceu o acampamento. Ele 

estava observando a ganância 
das pessoas e viu que algumas 
nem agradeceram antes de 
comer. Outras reclamavam que 
não havia vinho ou frutas para 
acompanhar. Então, o Senhor 
mandou uma doença para 
castigar o povo. Os egoístas 
morreram e foram enterrados 
pelos outros. Eles chamaram 
aquele lugar de “Túmulo 
dos Gulosos”. Depois, eles 
levantaram acampamento e 
partiram para um lugar chamado 
Hazerote.   
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Miriã e Arão Sentem 
Ciúmes de Moisés
Números 12:1-15

Moisés era um servo humilde de 
Deus e nunca se achava melhor 
do que ninguém. Mas seus 
irmãos estavam com ciúmes dele. 
Miriã e Arão falavam de Moisés 
pelas suas costas. “Quem ele acha 
que é?”, eles diziam. “Por que ele 
recebe toda glória?”

o senhor os ouviu falar mal do 
irmão. Ele ficou decepcionado e 
os chamou à tenda do encontro. 
Deus desceu em uma nuvem 
e ficou diante deles. “Eu sou o 
Senhor”, Ele disse. “Moisés é 
meu servo e líder do meu povo. 
Ele tem sido fiel a mim. Por 
que vocês falam mal dele?” Em 
seguida, Deus saiu, mas ainda 
estava com raiva. 

Arão olhou para Miriã e se 
afastou aterrorizado, pois ela 
ficou branca como a neve. O 
Senhor havia feito ela ficar 

leprosa. Arão foi correndo até 
Moisés. “Irmão!”, ele chamou, 
“falamos mal de você. Mas 
não deixe Deus nos punir pelas 
bobagens que dissemos. Salve 
Miriã dessa doença terrível”.

Então, Moisés orou a Deus: 
“Por favor, perdoe minha irmã e 
a cure”.

Deus respondeu: “Eu farei o 
que você me pede. Mas antes, ela 
será punida e terá que se afastar 
do acampamento por sete dias”.

Então, o povo de Israel ficou 
no acampamento por sete dias 
até Miriã voltar. 
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