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Igreja de Deus
Escola Dominical
MOISÉS FAZ UMA SERPENTE DE BRONZE
Números 21:1-9
Quando o Rei Arade, o Cananeu, ouve que os
Israelitas estavam viajando pelo seu caminho, na sua
viagem contínua pelo deserto, ele veio lutar contra
eles. Ele mesmo capturou alguns deles!
Os Israelitas fizeram um voto ao Deus dizendo: se
Deus os entregar o povo Cananeu em suas mãos, sem
dúvida eles iriam destruir as suas cidades. Porém Deus
ouviu o choro deles pela ajuda, comovido Deus,
entregou-lhes o povo Cananeu em suas mãos. Os
Israelitas destruíram as cidades dos Cananeus. Deus
chamou aquele lugar de Horma.
Os Israelitas viajaram para a terra de Edom. Mas
o povo de Edom não quis
permitir o povo de Israel passar
pelo seu país (Números 20:21).
Então, eles podiam atravessar
Edom "pelo caminho do rio
vermelho."
O povo ficou desencorajado
porque o caminho era tenso e
difícil. Eles começaram a
queixar-se, murmurando contra
Deus e Moisés. (Haviam
esquecido da recente vitória que
Deus lhes deu sobre os
Cananeus!)
De novo o povo perguntou a
Moisés porque é que ele os tirou
de Egipto para morrer lá no
deserto. Disseram que não
tinham água para beber, nem
comida para comer. (Ainda tinham maná, mas eles
disseram: "a nossa alma detestou esta comida.") Os
filhos de Israel não eram gratos pelo que o Deus tinha
provido!
Eles esqueciam que Deus havia lhes dado
codornizes quando eles pediam carne (veja Êxodo
16:13). Esqueciam-se de água que saiu da rocha numa
maneira milagrosa quando eles estiveram com sede
(veja Números 20:11).
Deus para lhes mostrar como eles eram pecadores
por causa das suas queixas e murmúrios, enviou-lhes
serpentes venenosos para lhes morder. Há muito tempo
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atrás o povo de Israel passou ileso daquelas mesmas
serpentes (Deuteronômio 8:15), mas dessa vez Deus
não os protegeu. Muitas pessoas morreram de
mordeduras de cobras.
Imagina como o acampamento dos Israelitas deve
ter estado com tantas cobras rastejando em volta!
Imagina o quão as pessoas devem ter chorado e gritado
porque eles não podiam fugir das cobras. Que terrível
deve ter sido ver os seus amigos a morrer por causa de
mordeduras de cobras, mas isto tudo porque eles
queixaram-se e murmuram contra Deus. Então, se tu
fosses Israelitas, serias mordido naquele tempo?
A morte de muita gente
causou uma reflexão nos
sobreviventes a pensarem daquilo
que haviam feito. Eles vieram a
Moisés e confessaram que de
facto
eles
pecara m
p r incip a lment e
qu a ndo
murmuraram contra Deus e
Moisés. Pediram a Moisés para
rogar a Deus, de tirar as cobras
que lhes afligiam bastantemente.
Porém Moisés "rogando a Deus o
perdão para o povo de Israel."
Disse lhe Deus, "Faça uma
serpente impetuosa, e coloca-a
sobre uma vara: e sucederá que
todo aquele que for mordido e
pôr os seus olhos na serpente de
bronze viverá."
Rapidamente Moisés foi trabalhar fazendo uma
cobra de bronze como Deus lhe dissera. Quando
terminou de faze-la, pôs no topo duma vara. Esta era
muito comprida para que todos pudessem ver aquela
serpente—os homens, as mulheres, mesmo os rapazes,
até as raparigas. Assim que se alguém fosse mordido
pela cobra e este olhar para aquela serpente
pendurada, ele ou ela não morreu mas viveu !
Um dia um homem Chamado Nicodemos veio à
Jesus. Jesus lhe disse o seguinte: olha, para alguém ver
o reino de Deus, terá quer ser nascido de novo,
significando: que terá tido os seus pecados perdoados.
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Jesus disse a Nicodemos que tão como o serpente no
deserto foi levantado (na vara), assim deve o Filho do
homem (Jesus, ele mesmo) ser levantado (na cruz) para
pecados de homem. (Veja João 3:14-15.)
Se nós olharmos com fé para a morte de Jesus na
cruz pelos nossos pecados e acreditar que ele admitiu
ser crucificado por nós sobretudo pelos nossos
pecados, porém, nossos pecados sem sobra de dúvida
serão perdoados. Podemos ser salvos e dados nova
vida, como aconteceu com o povo Israelitas, quando
olhavam para a serpente de bronze pendurada na vara.
Lembre-se, só aqueles que olhavam na cobra na vara
foram salvados da morte.
Nós quase que não marcamos diferença alguma
com o povo de Israel tanto quanto ao murmúrio e as
queixas. Nós, também, podemos ser responsabilizados
por queixar-se se não estarmos atentos para agradecer
pelo que nos é dado. Que terrível seria se Deus
permitisse dificuldades virem a nós porque éramos
culpados das queixas e murmúrios!
Já alguma vez tu murmuraste ou te queixaste
acerca de alguma coisa que já te aconteceu? Tu
resmungas quando o pai ou mãe te manda para fazer
alguma coisa? Tu te resmungas quando sentes que

você não adquiriu algo que você mereceu?
Deus vê tudo o que acontece contigo na sua vida.
Ele quer que tu sejas agradecido, não importa o que
tens que fazer ou o que vem no seu caminho. Pois que
saibas, a vida não vai te oferecer tudo que quiseres.
Como por exemplo, tu não deves ter um são corpo.
Não será tudo como exactamente tu queres que fosse;
mas tens que ser sempre agradecido.
Jesus é o Único que pode perdoar os pecados
(Marcos 2:5-10 e 1 Timóteo 2:5). Já pediste a Jesus
Cristo para te perdoar dos teus pecados? Ele quer que
tu lhe peças. Ele deseja que te arrependas (dar costas
ao pecado) e procurar somente a Ele para que sejas
salvo, do mesmo modo que os Israelitas olharam na
serpente de bronze colocada na vara, para que fossem
curadas das suas mordeduras de cobra. Que tal, agora
que já ouviste tudo isso olharás para Jesus?

Versículo Para Memorizar:
"E como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do homem seja levantado."
—João 3:14

Use o Versículo para Memorizar para Preencher os Espaços em Branco

"E como __________________ levantou a
________________________________ no
______________________________________ ,

assim importa que o _________________
do _______________________________
seja levantado."
—João 3:14
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