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Igreja de Deus
Escola Dominical
A QUEIXA E O MURMURIO DO POVO
Êxodo 15:22 — 17:16
Os filhos de Israel
estavam livres! Deus
havia lhes livrado da
escravidão egípcia. Ele tinha aberta o mar vermelho
dividindo as águas em duas partes para que eles
pudessem atravessar numa terra seca. E quando os
Egípcios queriam atravessar, Deus trouxe as águas ao
seu normal, imergindo assim, o Faraó e o seu exército,
afogando-os desta maneira. O povo se juntou a Moisés
cantando um maravilhoso hino de vitória e libertação.
Moisés, seguindo a nuvem que ia diante deles,
dirigiu os filhos de Israel do mar vermelho ao deserto
de Sur. Três dias depois andando pelo deserto, os
Israelitas não acharam água por lá para beber. E
quando chegaram num lugar chamado Mara, lá
encontraram a água, mas não podem beber, porque era
amarga! Claramente, as pessoas começaram a
queixar-se e a resmungar-se, dizendo eles, "O que
beberemos então?" Moisés também chorou para Deus.
Deus mostra-lhe uma árvore, e quando Moisés cortou
e lançou na água, fez a água bem para beber.
Portanto, Os Israelitas viajaram um pouco longe e
entraram no deserto do pecado. Mais uma vez surge o
murmúrio contra Moisés. Mas desta vez, tiveram que
também murmurar contra Arão. Eles disseram, "Quem
dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito! ...
onde havia pão, comíamos em cheio; mas esses homens
tiraram-nos de lá simplesmente para vir nos matar aqui
no deserto com fome."
Deus ouviu o que o povo falava. Ele entendeu que
o murmúrio deles não era realmente
contra Moisés e Arão, mas sim contra
Ele. Arão disse ao povo, "vinde, todos
diante do Senhor: porque ele ouviu os
vossos murmúrios." Naquele preciso
momento, "a glória do Senhor
apareceu-lhes numa nuvem."
Deus disse a Moisés para informar
o povo, "Que ao pôr-do-sol vocês
comerão carne, e ao amanhecer
apanharão pães e vocês saberão que Eu
Sou o Senhor Deus." Porém, nas tardes
Deus
enviava
codornizes
aos
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acampamentos, e os Israelitas tinham carne.
De manha depois do orvalho gotejar encontrava-se
na terra uma coisa pequena e redonda. Os Israelitas
chamaram isso de maná, que significa, "O que é isto?"
porque eles não sabiam o que era aquilo. Moisés disse
a eles que aquilo mesmo era o pão vindo do Senhor.
Maná tinha gosto "de pastilhas feitas do mel." Os
Israelitas rapidamente juntaram aquilo, cedinho, logo
de manhã, porque quando o sol brilha naquilo começa
de imediato a dissipar-se.
Falou ao povo o Moisés para arrumar um jarro
para cada um deles quando terminaram de juntar a
maná, alguns tinham a mais em relação aos outros.
Mas quando eles o mediram, aquele que se tinha
recolhido muito não teve nada mais e aquele que se
tinha recolhido pouco teve bastante. Ainda por cima as
pessoas foram avisadas para não guardarem aquilo
para o dia seguinte. Como pessoa é sempre
desobediente, guardou durante toda noite. A maná
criou bicho e cheirava mal.
O sétimo seria o dia apenas para descanso. As
pessoas não eram permitidas fazer qualquer trabalho.
Todavia, algumas pessoas saíram para apanhar maná
no sétimo dia de qualquer modo. Será que acharam?
Não. Moisés havia lhes sido franco que no sétimo dia
não iriam encontrar se caso fossem procurar. Deus
repreendeu e ordenou aos filhos de Israel para não sair
fora no sétimo dia.
O Senhor disse a Moisés para tomar um jarro de
maná e por na panela. E guardassem "diante do
testemunho" (tabuletas de pedra com
dez mandamentos, a qual em breve iria
dar a Moisés). Os israelitas comeram
maná por quarenta anos, até vieram à
terra de Canaã.
Os filhos de Israel deixaram o
deserto do pecado, e logo depois já não
tinham mais uma vez água para beber.
As
pessoa s
mur mur a va m
e
queixaram-se contra Moisés. Ele disse,
em muitas palavras: "Porque é que
vocês acham culpa em mim? Porque é
que vocês tentam o Senhor e sua
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paciência?" E depois Moisés perguntou a Deus, "O que
farei a esse povo? Eles estão quase a apedrejar-me."
O Senhor disse lhe para tomar a sua vara e ir à
frente do povo para o monte Horebe. Aí Deus estaria
sobre a rocha. Moisés lá iria bater na rocha com a sua
vara, e da rocha a água iria sair. Moisés fez o que o
Senhor tinha dito, e o povo teve água para beber!
Moises chamou este lugar de Massa (que significa
tentação) e Meriba, (que significa luta), porque Israel
achou culpa no Senhor. Eles tentaram à Deus por
simplesmente disserem o seguinte, "O Senhor está
entre nós, ou não?
Embora que os filhos de Israel tenham-se queixado
e murmurado, Deus continuou a providenciar e
protege-los. Os amalequitas atacaram os Israelitas de
parte traseira do acampamento (Onde as mulheres, as
crianças e pessoas doentes se encontravam naquele
preciso momento; Deuteronômio 25:17-18).
Moisés ordenou a Josué para escolher homens que
iriam defrontar os amalequitas. Quando eles travaram
o combate, O Moisés, Arão e Hur pararam numa
montanha, olhando do alto o campo de batalha.
Conquanto Moisés ia erguendo a vara, O Josué

juntamente com os Israelitas afugentavam os
amalequitas! Portanto, Moisés estava cansado de
levantar os seus braços, porém, Arão e Hur
trouxeram-lhe uma grande pedra para se sentar. Eles
mesmos seguraram nas suas mãos até a noite, que a
batalha cessou. A vitória foi concedida aos Israelitas
por Deus.
Contudo, Deus não estava feliz por causa de
murmúrios e queixas dos Israelitas contra Ele. A
resmunguice deles impedia lhes bastantemente ao
progresso de obter o que Deus havia preparado para os
providenciar: uma terra de abundância. Este serviria
hoje de uma lição para o povo de Deus. Deus não quer
ver ou ouvir os seus filhos a murmurarem, ou
queixar-se quando principalmente essas coisas
acontecem e que eles não entendem nada. Então Ele
quer que eles orem e peçam a Ele, o acreditem e
confiem Ele.
Versículo Para Memorizar:
"E toda a congregação ... murmurou contra
Moisés e contra Arão no deserto."
—Êxodos 16:2

Ordenar as palavras para ver o que os Israelitas comeram

MNÁA
___________
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Ordene as telhas acima para
encontrar como Deus alimentou
os Israelitas
Use estas palavras
Maná
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Enviou
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Deus Enviou Maná Para Alimentar os Israelitas
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