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Igreja de Deus
Escola Dominical
A MORTE DE MOISÉS
Números 27:12-23; Deuteronômio 31:1 — 34:12
Deus usou Moisés para tirar o seu povo da
escravidão Egípcia atravessando o grande Mar
Vermelho. Aquele acontecimento era milagroso que
simboliza a libertação completa do pecado que nós
mesmo podemos ter.
O povo temia e respeitava a Moisés. Eles sabiam
que ele falava com Deus. Ele recebia leis de Deus para
o povo. Deus deu a Moisés os dez mandamentos. Mas
mesmo assim, Moisés não se escapou da lei que diz
respeito à sementeira e a ceifa (colheita). Deus honra
a Sua Palavra, e Ele não o
modificou para Moisés. Moisés
pecou no deserto de Zim. E por
causa do seu pecado ele teve que
morrer antes da travessia do
povo de Israel ao rio Jordão.
Deus não permitiria ele entrar
na Terra Prometida. (Arão já
estava morto a algum tempo
atrás, antes daquilo. Veja
Números 20:24-29.)
Moisés amava bastante
Israel, a ponto de se preocupar
com ele, o que seria do povo
Israelita após a sua morte.
Moisés rogou a Deus para que
colocasse um líder por cima do
Israel, para a congregação do
Senhor não ficasse como velhas
sem pastor que vagueavam pelo
jardim
sem
rumo,
nem
direcção!"
Deus escutou o pedido de
Moisés atentamente, e disse: "Chame Josué, filho de
Num, um homem em quem está o Espírito, e colaca as
mãos sobre ele; e colocar-lhe diante o Eliazar o
sacerdote, e diante da congregação; e dê-lhe a
responsabilidade na vista de todos da congregação. E
tu porás alguma honra sua nele, para que toda a
congregação dos filhos de Israel sejam obedientes à
Ele." (Josué faz parte daqueles espias que trouxeram
uma boa noticia de Canaã, a Terra Prometida,
quarenta anos passados.)
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Portanto, Moisés colocou Josué diante do
sacerdote Eliazar e todo povo. Ele colocou as suas
mãos sobre Josué e encarregou-lhe a ser forte para
dirigir o povo de Deus com ousadia.
Moisés ainda tinha muita coisa a dizer ao povo
antes de sua morte. Moisés tinha algo a dizer aos
sacerdotes e anciãos. Disse-lhes que deviam sempre
estar a recordar as pessoas a lei de Deus. Disse
Moisés: "No fim de cada sete anos ... na festa de
tabernáculos … tu tens que ler esta lei perante os
ouvidos de todo povo de
Israel."
"Reúnam o povo, homens,
mulheres e crianças, e os
estrangeiros que morarem nas
suas cidades, para que eles
ouçam e aprendam a temer o
Senhor, o seu Deus, e fazer o
que todas palavras dessa lei
diz:
"Os seus filhos, que não
conhecem esta lei, terão que
ouvi-la e aprender a temer o
Senhor, o seu Deus, enquanto
vocês viverem na terra da qual
tomarão
posse
quando
atravessarem o Jordão."
Disse a Moisés que, algum
tempo depois da sua morte, o
povo esqueceria da sua aliança
e as palavras que Moisés
mesmo havia lhes dito. E que
as pessoas deixariam de
cumprir as leis do Senhor (isto chama-se apostasia)
fazer o mal e provocar a Deus por serviço a falsos
deuses (ídolos) que foram feitos pelas suas próprias
mãos. E por causa daquilo, muitas tribulações cairiam
sobre eles.
O Senhor disse a Moisés para escrever aquelas
coisas no livro. E assim o fez. Ele entregou o livro aos
sacerdotes para pô-lo na Arca da Aliança. Era para ser
guardado como um testemunho das palavras de Deus
contra os Israelitas.
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Quando Moisés já tinha ultimado de fazer tudo que
Deus quis que ele fizesse, abençoou o povo e
despediu-se deles. Disse Deus a Moisés que já havia
chegado o tempo de Moisés escalar o Monte Nebo.
Moisés obedeceu Deus; ele escalou o Monte Nebo.
Dai Moisés pude ver todo Canaã e contemplar a sua
beleza. Deus amostrou lhe toda a terra de Gileade no
Dã. "E toda Naftali, e a terra de Efraim, Manassés e
toda e terra de Judá, mais distante possível do mar, e
o sul, e na campina do vale de Jericó, a cidade de
palmeiras, no Zoar."
Disse Deus, "É esta a terra a qual prometi a
Abraão, Isaque e Jacó que iria dar as suas sementes: E
Eu fiz com que tu visses isso com os seus próprios
olhos, mas tu não irás para lá." Moisés tinha que
morrer no Monte Nebo.
Moisés era de 120 anos de Idade. A sua visão e
sua força natural estavam ainda boas. Mas era o tempo
de Deus de Moisés para morrer, e assim ele morreu. O
Senhor enterrou-lhe num vale próximo de Beteor, na

terra de Moabe. Ninguém sabe exactamente onde é.
Mas porquê não? Deus não queria que alguém
soubesse. Porque se as pessoas conhecessem o lugar,
então, eles podiam ter adorado na sepultura de Moisés,
como ele era um grande homem de Deus. No entanto,
ninguém sabe até então onde ele foi enterrado. E ainda
é um grande segredo de Deus.
Por quarenta anos Moisés dirigiu sobre Israel.
Obviamente, não houve outro profeta que veio depois
de Moisés, tal como Moisés era. Não houve outro
profeta muito próximo de Deus como Moisés era,
Deus falou com Moisés "cara a cara, como um homem
fala com o seu amigo" (Êxodo 33:11). Moisés também
fez grandes coisas de Deus do que qualquer outro
profeta. No Novo Testamento, nós lemos que Moisés
"era fiel em toda sua casa" (Hebreus 3:5).
Agora, a liderança do povo seria até o próximo
homem escolhido por Deus, o sucessor de Moisés,
Josué.

Versículo Para Memorizar:
"E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face."
—Deuteronômio 34:10

MOISÉS NÃO ESCAPOU
DA LEI DE SEMEIAR E COLHER
O que Moisés fez que o impediu de entra na Terra
Prometida? ____________________________________
______________________________________________
Moisés desobedeceu à Deus e
ele foi punido.
Como é que a desobediência pode
meter-te em problema hoje?
____________________________
____________________________
_____________________________
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A ESCOLHA DE JOSUÉ
Termine esta história. Escolha palavras
que estão na lista que se
ajustem com os espaços em branco.
Moisés
Terra
Ver
Líder
Josué
Pôs

Conduziu
Prometida
Morrer
Ovelhas
Levantou
Mãos

Israel
Não
Povo
Pastor
Eleazar
Autorizou

Deserto
Entrar
Novo
Oração
Sacerdote

M_ _ _ _ _ tinha 120 anos de idade. Ele _ _ _ _ _ ziu as
crianças de _ _ _a_ _ pelo _ _ _ _ _t _ para a T_ _ _ _ _
P_ _m_ _ _ _a. Antes que eles entrassem, Deus disse à
Moisés que ele _ã_ iria e_ _ _ _ _ lá. Deus disse à ele que
ele iria v_ _, e depois ele iria m_ _ _ _ _. Moisés pediu à
Deus para dar o _ _ _ o um _ _v_ L_ _ _ _. Se Ele não
desse, eles estariam como _ v_ _ _ _ _ sem um P_ _ _ _ _.
Deus respondeu a _ _ _Ç_ _ de Moisés. Ele escolheu
J_ _ _ _, filho de Num. Moisés fez como Deus ordenou. Ele
levou o Josué e _ _ _ _ _ t_ _ lhe perante _ _ _ _Z _ _ o
s_ _ _ _ _ _ _ _. Perante todo o povo, Moisés _ ô_ as
suas _ã_ _ nele e _ _ t_ _ _ _ _ _ lhe a conduzir o povo.
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MOISÉS NO MONTE NEBO
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