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Igreja de Deus
Escola Dominical
O BEZERRO DE OURO
Êxodo 24:12 — 34:35
Moisés tinha ido à montanha para uma oração de
quaren ta d ias e quarenta noites. Ele estava falando com
Deus e ao mesmo tempo recebendo leis de Deus para o seu
povo. Q ue maravilhoso deve ter sido para Moisés para
passar tanto tempo com o Deus! De qualquer modo, os
filhos de Israel cansaram de esperar o Moisés para se por
de volta do monte Sinai.
O povo foi a Arão e pediu-o fazer "deuses (ídolos),
para ir antes de nós," porque eles não sabiam o que tinha
acontecido a Moisés, o s eu líder. Alguns devem ter
pensado que Moisés estava morto.
Arão sabia melhor que adorar
ídolos, mas ele foi comovido pelo povo.
Disse-lhes para trazerem brin cos
dourados que estavam nas suas orelhas.
Quando trouxeram-lhe, ele tomou-os e
fundiu. Dai, ele fez um ídolo "com uma
ferramenta próp ria." Fez um bezerro
dourado! (Como é que achas que Deus
se sentiu quando Arão fez aquilo?)
Quando o povo viu o bezerro
dourado disse, "Eis ai os seus deuses, O
Israel, que tiraram vocês do Egipto."
Arão construiu um altar perante o
bezerro e proclamou uma festa para o
Senhor no dia seguinte. Que triste e
aborrecido deve ter ficado Deus!
De manhãzinha, o povo erguiam-se
e ofer ec iam suas ofertas queimadas e
f izeram sacrificios de comunhão ao
bezerro de ouro. Sentaram-se comendo e bebendo. Em
seguida levantaram-se e começaram a cantar e dançar em
volta do bezerro corrompendo-se no pecado. Os seus
pecados irritaram a Deus!
Lá na montanha, Moisés tinha recebido os dez
mandamentos de Deus. Deus escreveu os mandamentos,
com os seus próprios dedos, em duas tabuletas de pedra
(Êxodo 31:18). Deus ordenou a Moisés para descer da
montanha, porque as pessoas já haviam pecado e adoravam
"um bezerro fundido." A zanga de Deus era muito ardente
contra o povo de Israel que estava pronto a destrui-los e
fazer uma grande nação a partir de Moisés e seus filhos.
Porém Moisés suplicou a Deus a favor de Israel. Ele
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disse a Deus que os egípcios diriam que ele tirou o povo de
Israel do Egipto só para lhes matar nas montanhas. Moisés
disse a Deus lembrar-se da s u a p r omessa aos Seus
servos—Abraão, Isaque e Jac ó : "Eu multiplicarei a sua
semente (crianças) como as estrelas do céu, e toda essa
terra a qual disse darei aos teus filhos, e eles herdarão esta
para sempre." O Senhor aceitou o que Moisés disse. Ele
desviou-se do s eu julgamento que estava por trazer para
Israel.
Moisés junto com Josué desc er am da montanha.
(Josué esperou um lado por Mois es
enquanto ele falou com o Deus.)
Moisés carregou as tabuletas de
p ed r a
que
contin h am
os
mandamentos de Deus. Enquanto
desciam, ouviam pessoas gritando
pelo local onde estavam os Israelitas.
Primeiro disse Josué, "Há um
grande baru lho de guerra no
acampamento." Moisés disse a Josué
que aquele grito não era de vitoria ou
um choro de derrota, mas isto era o
som de pessoas cantando.
Quando Moisés s e aproximava
do acampamento, ele viu o bezerro de
ouro. E viu pessoas dançando e
regozijando-se. Moisés aborreceu-se
pelo povo de Israel! Ele ficou muito
furioso por causa de pressa que as
pessoas tiveram em adorar um ídolo.
Que depressa tiveram em esquecer todos os milagres que
Deus tinha por eles mesmos!
Moisés lançou abaixo as mesas da pedra e quebrou-os
no pé da montanha. No entanto, Moisés foi a direita para
trabalhar. Primeiro, tomou o bezerro e queimou no fogo.
Em seguida, esmagou, moeu em pó. E ainda mais, espalhou
o pó na água e fez com que os Israelitas a bebessem.
Em s eg u ida, Moisés tratou com Aaron para fazer o
bezerro: "o que é que essas pessoas te fizeram para tu lhes
causar esse grande pecado?" Arão desculpou-se dizendo
que o povo havia pedido os deuses para adora-los, porém
ele os deu. Disse isso a Moisés,"tu bem sabes como esse
povo é propenso para o mal." (Que tipo de líder era Arão?)
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"Dai Moisés pôs-se de pé no portão do acampamento,
e disse, quem está ao lado d e Deus? Junte-se a mim."
Todos os filhos de Leví se ajuntaram em seu redor. Porém
Moisés ordenou-os: "assim diz o Senhor de Israel, toma
todo homem a sua espada, andando de um lado para outro,
entrando, saindo de portão a portão, por todas as partes do
acampamento, matando todo o homem o s eu irmão,
companheiro, e todo o seu vizinho."
E os filhos de Levi fizeram como Moisés havia lhes
dito. N aq u ele dia morreram cerca de três mil homens,
porque haviam pecado contra Deus.
No dia seguinte Moisés disse ao povo, "Cometeram um
grande pecado . " Mo isés foi ao encontro de Deus para
implora-lo para o povo d e I srael. "Oh, essas pessoas
praticaram grande pecado nas suas vidas fazendo deuses
para eles mesmo para adora-los." Peço perdão a esse povo,
disse Moisés. Porém, pelo contrario apague me ... do teu
livro que tu escreveste."
Disse o Senhor a Moisés, "Todo aquele que já pecou
contra mim, é esse mesmo que vou apagar do meu livro."
Deus mandou praga no povo de Israel "porque eles haviam
feito o bezerro." Disse Deus ao Moisés que jamais Ele
chegaria diante daquele povo mas ele enviaria a um anjo
diantes deles. Um tempo seguinte Deus vis itou o
acampamento, Ele iria se lembrar e os castigaria para este
pecado.
Já podes imaginar, o quão este pecado deve ter afligido
a Deus! Ele fez Israel Seu povo, mas eles rejeitaram-lhe.
P o r ém, Deus afastou-se de Israel (Actos 7:42),
entregando-lhes ao pecado da idolatria. Esse pecado seria
uma praga para Israel, para muitos, muitos anos. Quando
o povo ouviu todo o que o Deus tinha d ito , eles
lamentaram. Moisés colocou o tabernáculo fora do
acampamento. Todo aquele que quisesse buscar a Deus,
fosse para fora do acampamento, ao "tabernáculo da
congregação."
Moisés entrou no tabernáculo, e uma coluna nublada
desceu, e "parou na porta do tabernáculo, dai mesmo, Deus
falou com Moisés." Deus falou com Moisés "cara a cara,
como um homem fala com o seu amigo."
Disse Deus a Mois és para recortar dois quadros de
p edra, como os primeiros. Deus prometeu escrever de
novo naqueles quadro s . Moisés recortou as tabuletas de
pedra e foi, mais uma vez à montanha para receber as leis
de Deus. Deus desceu numa nuvem sobr e a m ontanha.
Para outros quarenta dias e noites, Moisés estavam com o
Senhor Deus. E dessa vez as pessoas não se queixaram e
nem adoraram outros deuses.
Q u an do Moisés falava com Deus, ele pediu-lhe de
novo, perdoar o povo o seu grande pecado e ain da
pediu-lhe voltar para o seu povo. Deus concordou voltar
para eles se o povo parasse de adorar outros deuses.
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No fim, Moisés desceu da montanha. Ele não sabia que
a sua cara brilhava por estar na presença de Deus. As
pessoas estavam receosas de aproximar-se a ele. Quando
eles disseram - lhe como a sua cara estava brilhante, ele
cobriu-se com um véu sobre a sua face. Ora, disse-lhes
tudo o que Deus lhe disse no monte Sinai.
Versículo para memorizar:
" Não deves fazer para ti imagens esculpida."
—Êxodo 20:4
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Desenhe com uma linha às palavras
à esquerda à descrição à direita
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Arão
Bezerro de Ouro
Israel
Josué
Tábuas de pedra
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Brincos de ouro
Praga

9. ferramenta própria
10. Ídolo
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Punição
Dez mandamentos
Um ídolo
fundido de um ídolo
Irmão de Moisés
Usadas para fazer um
ídolo
ajudante de Moisés
O povo verdadeiro de
Deus
queimado no fogo
Líder de Israel
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Enigma da Palavra

pecado
ídolo
bezerro
Moisés
festa
Arão
Josué
de ouro
desobediência
corrompido
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Adorando o bezerro de ouro
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