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CORNERSTONE CONNECTIONS
Guia do Moderador

HISTÓRIAS. REAIS. SÓLIDAS.
2º TRIMESTRE ANO 3

PORQUÊ A ABORDAGEM BÍBLICA DA HISTÓRIA (introdução do Moderador)

Há uma tendência para negligenciar a Palavra de Deus, porque a Bíblia parece muito velha e as questões 
da vida de hoje não parecem ligar-se automaticamente com os textos inspirados, antigos. Tentar ler a Bíblia 
toda pode deixar os jovens num nevoeiro. Mas nunca foi intenção que a Bíblia fosse lida. A intenção foi que 
a Bíblia fosse estudada, que se refletisse sobre ela, que fosse vivida. Não foi escrita para ser analisada, mas 
obedecida. É preciso esforço. Se queres apenas uma história para te entreter, então a Bíblia não é para ti.

A Bíblia não é uma novela que te prenda, mas, se tomares a mensagem firmemente com coração pronto 
a aprender e olhos que buscam Deus, encontrarás muito mais do que entretenimento. Descobrirás 
uma mensagem só tua.  “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração” 
(Jeremias 29:13, ARC). Jesus disse: “Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha” (Mateus 7:24, ARC).

A Bíblia é uma ferramenta que será usada pelo Mestre prometido – o Espírito Santo. Nós, os professores 
terrenos, seremos eficazes na medida em que deixarmos, primeiro, que o Espírito nos ensine. Cada uma 
destas lições foi construída à volta de uma história bíblica específica. Dirigirá os alunos para Dentro da 
História e ajudá-los-á a desenterrar verdades para a sua vida A Partir da História. As gemas da verdade 
ainda não foram retiradas da mina para si. O Moderador e os seus alunos terão a oportunidade de ser, eles 
próprios, os mineiros. 

“No estudo diário o método de estudar versículo a versículo é muitas vezes o mais eficaz. O estudante 
deve pegar num versículo, e concentrar o espírito tentando descobrir o pensamento que Deus ali pôs para 
si, e então demorar-se nesse pensamento até que se torne também seu. Uma passagem estudada assim, 
até que o seu significado esteja claro, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum 
propósito definido em vista, e sem obter nenhuma instrução positiva.” – Educação, p. 188 (adaptado da 
edição brasileira de 1968).

Bem-vindo ao “Cornerstone Connections”!

Os Editores

P.S. Não se esqueça de confirmar o plano de leitura.
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uma palavra sobre
 o que está para vir…

O objetivo do Cornerstone Connections é guiar-te à Bíblia para veres o quadro geral de Deus e das 
pessoas. Este quadro geral vai desde a primeira geração no Éden até à tua geração nos dias de hoje. É 
sobre a vida das pessoas à medida que o Deus do Universo interage com elas.

Se estás à procura de uma palavra vinda de Deus que seja real, o Cornerstone Connections capta a 
mensagem das Escrituras e desafia-te a fazer a ligação com a tua vida real.

A Palavra de Deus não é apenas real; ela é sólida como uma rocha. Para que a primeira geração pudesse 
ouvir a voz de Deus no jardim, da mesma forma como o fará o último grupo que existirá antes da Segunda 
Vinda de Cristo, a Palavra de Deus tem sido e continua a ser fidedigna.

A palavra vinda de Deus chega até nós nas histórias de pessoas que O encontraram e tomaram a 
decisão ou de O seguir ou de O rejeitar.

Histórias. Reais. Sólidas. Vais encontrar uma em Dentro da História em cada lição. A Partir da História vai 
dar-te formas de investigar a verdade para que a apliques na tua vida. Em cada lição também encontrarás:
4O Que Achas? – uma atividade mental para colocar a tua mente e o teu coração em sintonia com a 
história que se segue. Sempre que abordes uma história bíblica, irás até ela no contexto de uma história 
em que vivas diariamente.
4Sabias? – uma curta estatística ou definição que aprofunda a história ou que simplesmente providencia 
alguns factos úteis para levares para a lição.
4Texto-chave – um versículo que aponta um conceito-chave da história. É também um sítio muito bom 
para encontrares versículos que poderás memorizar e armazenar para uso mais tarde.
4Frase-chave – alguns outros versículos das Escrituras que pontuam conceitos-chave da lição. Poderás 
encontrar ligações entre eles e a história bíblica, bem como com a tua própria vida.
4Holofote – um breve instantâneo da contribuição de Ellen White para a história. Estes vislumbres que 
trazem luz sobre a passagem bíblica também te darão uma ideia daquilo que te espera na leitura sugerida 
para a semana, dos seus comentários inspirados da história – O Grande Conflito.
4Perspetiva – algumas citações de Ellen White que complementarão a mensagem central da lição.
4Tornando Real – o guia para tornares tuas as verdades sobre Deus destas histórias. Começa aqui se 
estiveres a estudar esta lição sozinho antes de, ou depois de, a estudares na unidade de ação da Escola 
Sabatina. Cada dia da semana serás guiado para explorares uma das secções da lição, para a relacionares 
com a história que vives, e para fazeres com que a mensagem de Deus se aplique a ti, pessoalmente.

Bem-vindo ao Cornerstone Connections

PS. Não te esqueças de te certificares do plano de leitura. 
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Que ferramentas são providenciadas 
para ensinar as histórias?

(Os textos a negrito ajudam-no a rever, num relance, os passos sugeridos.)

1. Neste Guia do Moderador, com cada lição encontrará uma secção Explorar com os tópicos da lista
que se relacionam com a história desta semana. Os Ministérios de Liderança providenciaram uma
série de fontes para explorar os tópicos da sua escolha – de perguntas para discussão a ilustrações,
de roteiros de teatro a atividades de aprendizagem. Use os recursos em www.cornerstone
connections.net para criar um “programa” que seja importante para o seu grupo.

2. Comece a lição propriamente dita com a atividade O Que Achas? (e a informação Sabias?) da
lição do aluno. As atividades destinam-se a fazer os seus alunos pensar, responder e partilhar uns
com os outros. A rica discussão que poderá nascer deste exercício é um ótimo ponto de entrada. A
pergunta-chave, que deverá ser feita no fim, é: “Porque respondeste da forma como fizeste?”

3. O seu Guia do Moderador proporciona uma ilustração, bem como um breve pensamento que
serve de “ponte” para o ajudar a guiar os seus alunos à passagem bíblica propriamente dita.

4. O centro da experiência da lição é lerem juntos a passagem da Bíblia, Dentro da História, e
discuti-la com a ajuda das perguntas para o Moderador A Partir da História. Outras passagens para
comparar com essa para aprofundar mais a Palavra são, por vezes, também providenciadas.

5. Então, partilhem a informação sobre o contexto e os antecedentes, que farão com que a
história fique mais compreensível para si e para os seus alunos.

6. É-lhe proporcionado um curto guia para o ajudar a desdobrar as outras secções da lição dos
alunos com a sua classe. (Os seus alunos também são levados a trabalhar, diariamente, por si
mesmos, através de uma secção da lição, ao seguirem as instruções em Tornando Real.) Incentive-
-os a fazê-lo na semana anterior ou na semana a seguir, depois de analisar a lição na classe,
dependendo do que for melhor para a sua situação de moderador.

7. Cada semana, o Guia do Moderador inclui uma sugestão em Rabbi 101 que será útil para si, se a
guardar para futuras referências. Também lhe proporcionará uma atividade e um resumo com o
qual poderá ligar e fechar a lição.

8. Em cada lição, os alunos têm uma referência ao volume da Série O Grande Conflito, de Ellen G.
White, que corresponde à história da semana. Os alunos que o desejarem poderão ler toda a série
em quatro anos, ao seguirem o plano de leitura.

Lição 1 – A Vida É Dura... Trabalha!
José trabalha fielmente, confiando no co ntrolo de De us na sua vida, não importando em que circunstâncias ele 
próprio se encontre.

Lição 2 – Conseguirias Fazê-lo? 
José reencontra a sua família, mas é preciso força de vontade para perdoar as grandes ofensas e para confiar que 
Deus estava sempre no controlo.

Lição 3 – Eu Vejo, Eu Ouço, Eu Sei 
O chamado de Deus a Moisés revela-nos a compaixão de Deus, os Seus métodos de salvação, e a humildade 
necessária para sermos Seus servos.

Lição 4 – Aplica o Sangue!
A história da Páscoa é uma revelação do Plano da Salvação, mostrado em símbolos. Ela une para sempre os conceitos 
do sangue do Cordeiro e a justificação pela fé.
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Lição 5 – Primeiro a Fé? 
Deus liberta o Seu povo da escravatura, mas este não tem a certeza de querer confiar n’Ele. Deus continua a tentar 
chegar até eles. 

Lição 6 – Acampamento Infeliz 
Os Israelitas, tal como os Cristãos modernos, queixam-se de descontentamento e de aborrecimento, mesmo em face 
do derramamento sobrenatural da graça de Deus.

Lição 7 – A Aliança de Amor
O fundamento do relacionamento de Deus com Israel começa com a realidade da sua libertação. Eles entram num 
novo capítulo da aliança da Humanidade com Deus.

Lição 8 – Deus Pensa Duas Vezes 
Em vez de refletirem na forma como Deus os guiou, os Israelitas permitem que a sua mente vagueie e se torne 
sujeita a descrença. Deus diz a Moisés que vai desistir deles.

Lição 9 – Arranjar Lugar para Deus
Deus pede um santuário para que possa mudar-Se para perto do Seu povo. O povo responde à oportunidade para 
o construir.

Lição 10 – E Eu?
Há desafios únicos ao papel de liderança. Também há linhas mestras sobre como devemos responder a essas 
posições de liderança.

Lição 11 – Domina-te!
Os 12 espias relataram que a terra de Canaã era boa e cheia de abundância, mas todos, à exceção de Josué e Caleb,  
duvidam de que Deus possa libertá-la para eles.

Lição 12 – Os “Quero Ser” 
Não obstante todas as intervenções miraculosas de Deus a favor dos Israelitas sob a liderança de Moisés, uma 
subcorrente de inveja prova ser desastrosa.

Lição 13 – Drama no Deserto
O derradeiro ato de graça de Deus na cruz é prefigurado pela serpente de bronze para a qual os Israelitas têm de 
olhar para serem curados.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 1 
A Vida É Dura... Trabalha!

História das Escrituras: Génesis 39-41 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 19, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Esta parte da história de José começa com José a governar a casa de Potifar. A história é tão bem conhecida 
que não necessitamos de detalhar. Contudo, é importante notar que José enfrentou sempre o desafio do 
trabalho que lhe era dado. Ele foi bem sucedido entre os homens devido à sua fidelidade a Deus.
Depois do incidente com a mulher de Potifar, vemos José passar a outra função do seu ministério. Quer 
dizer, tornou-se num mensageiro de Deus para interpretar os sonhos daqueles que o rodeavam. Isto 
é importante – José nunca interpretou sonhos. Deus não lhe deu a capacidade de decifrar sonhos. No 
entanto, ao continuar a ser fiel, José foi capaz de ser usado por Deus com perspetivas especiais nos sonhos 
que Deus dava a outros. Por vezes, Deus não nos capacita miraculosamente, mas usa aqueles que estão 
disponíveis para Si.
Ao fecharmos esta porção das Escrituras, vemos Deus a preparar o palco para, mais tarde, dar uma resposta 
à oração. Que grande Deus servimos, que põe em movimento as coisas que serão respostas às nossas 
orações mesmo antes de nós orarmos!
A nossa parte nisto tudo é importante. Devemos ser fiéis nas tarefas mundanas que nos são apresentadas 
para (1) demonstrar o caráter de Deus a ser trabalhado em nós, e (2) mostrar a fidelidade de Deus em 
resposta à fidelidade humana.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Saber que Deus dá valor à fidelidade em tudo, seja pequeno ou grande. (Saber)
3 Sentir a importância de fazer o melhor para Deus. (Sentir)
3 Ter a oportunidade de responder à liderança de Deus na sua vida. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Fidelidade (Caráter)
3 Compromisso (Coragem)
3 Trabalho Árduo (Adversidade/Provas)
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Num quadro ou numa grande folha de papel, peça aos alunos que escrevam uma lista das tarefas mais 
tontas ou pequenas que já alguma vez tiveram de fazer. Peça-lhes que criem outra lista dos trabalhos mais 
aborrecidos que alguma vez fizeram. Quando tiver um bom número de sugestões em cada lista, peça aos 
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alunos que votem qual das tarefas é a mais tonta, e qual é a mais aborrecida. Dê prémios àqueles cujas 
sugestões foram escolhidas. Faça os vencedores irem à frente e faça-lhes as seguintes perguntas.

1. Menciona uma coisa boa que tenha saído deste trabalho.
2. Farias esse trabalho outra vez?
3. Pensas que glorificaste Deus pela forma como fizeste o que te pediram?

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Nem acredito que tenho de fazer isto! Mark estava furioso com o seu pai por o obrigar a ficar junto do carro 
em que estava a trabalhar. Ele não deixava que o Mark pusesse as mãos no motor; na realidade, ele não 
deixava que o Mark fizesse mais nada a não ser passar-lhe as ferramentas. O Mark sentia-se inútil, e muito 
zangado por o pai não achar que ele conseguia ter mais responsabilidade. Na realidade, Mark estava tão 
zangado que persistia em ignorar os pedidos de ferramentas feitos pelo pai. Era frustrante para o pai de 
Mark ter de voltar a pedir ao Mark uma ferramenta mais do que uma vez. Além disso, quando o pai teve de 
retirar o motor e precisou dos músculos de Mark para o ajudar a mover o motor, Mark estava tão zangado 
que não ouviu os pedidos urgentes do pai.
Quando o motor foi reposto no sítio e o carro estava de novo a trabalhar, o pai de Mark foi ter com ele 
e disse estas palavras: “Filho, eu esperava que tu pudesses mostrar-me quão responsável podias ser na 
pequenas coisas que te dei para fazeres. Parece que se uma tarefa não é aquilo de que gostas, não te 
preocupas em fazer um bom trabalho. Eu ia dar-te este carro quando acabássemos de o arranjar. Até 
te tinha conseguido um emprego na cidade e podias usar o carro para ir para o teu novo trabalho. No 
entanto, depois de trabalhar contigo, não tenho a certeza de que estou pronto para permitir que me 
representes no trabalho. Acho que ficarei com o carro por mais uns tempos...”
O Mark ficou devastado, mas aprendeu uma boa lição. Todos os trabalhos são importantes. Se formos fiéis 
nas pequenas coisas, podem confiar-nos coisas maiores.

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
A nossa história desta semana dá-nos um exemplo idêntico ao que acabámos de contar. José foi fiel nas 
pequenas coisas, e essas pequenas coisas levaram a coisas cada vez maiores, até ao ponto de governar 
abaixo de Faraó no Egito. José é um grande exemplo de como devemos lidar com o trabalho que temos 
de fazer neste mundo. A nossa fidelidade é um testemunho do caráter de Deus, e o que fazemos nas 
pequenas coisas, faremos nas coisas grandes. Deus sabe isso a nosso respeito. A história de José recorda-
-nos constantemente que não importando qual seja a situação, devemos honrar Deus e os Seus requisitos 
para nós. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
3 Quais são as partes excitantes da história?
3 O que aprendeste e que era novo para ti?
3 Sublinha os textos que achaste particularmente importantes.
3 Quais foram as decisões mais importantes que José tomou para se manter fiel a Deus?
3 Quais eram as outras opções que ele teve?
3 Como achas que esta história se relaciona com a tua vida?
3 De que maneira é que a tua vida tem um paralelo com a vida de José?
3 Quais são as decisões essenciais que tiveste de tomar, na tua vida, para te manteres fiel a Deus? 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história de José é um conto intemporal. Tem intriga, traição, e todas as coisas que compõem uma boa 
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história. Também tem um personagem principal que está sempre acima de reprovação. Ele é atirado para 
circunstâncias extraordinárias e, contudo, parece que prevalece sempre. Mesmo na situação que a mulher 
de Potifar lhe apresenta, vemos José como um homem íntegro:
“José sofreu por causa da sua integridade; pois a sua tentadora vingou-se, acusando-o de um crime 
detestável, fazendo com que ele fosse posto na prisão. Se Potifar tivesse acreditado na acusação feita pela 
mulher contra José, o jovem hebreu teria perdido a vida. Mas a modéstia e correção que sempre tinham 
caracterizado a sua conduta eram prova da sua inocência. Contudo, para salvar a reputação da casa do seu 
senhor, teve de passar pela vergonha e cativeiro” (Patriarcas e Profetas, p. 184, ed. P. SerVir).
Depois de ser atirado para a prisão, José continua a ser um homem íntegro que volta à proeminência nas 
responsabilidades que lhe são dadas ali. Isso recorda-nos outro homem que compreende a importância 
de fazer o melhor em qualquer situação que se lhe depare. Filipenses 4:13 diz-nos “Posso todas as coisas, 
naquele que me fortalece” (ARC). Esta é a resposta de Paulo a uma situação em que se encontrou. Tal como 
aconteceu na experiência de José, Paulo deu consigo na prisão e teve de aprender a servir o seu Deus a 
partir dali. José manteve a sua fidelidade nas responsabilidades que lhe foram dadas, e, portanto, honrou 
Deus. Paulo fez o mesmo, e os resultados foram iguais.
Em Filipenses 4, Paulo diz-nos que ele sabe o “segredo” de estar satisfeito. Talvez José soubesse este mesmo 
segredo. Embora José tivesse vivido muito antes da altura de Paulo, ambos foram capazes de se ligarem ao 
mesmo segredo da satisfação – quer dizer, completa fidelidade e dependência de Deus.
Há muitos outros exemplos disto nas Escrituras, mas talvez estes dois homens, pelo menos durante um 
curto espaço de tempo na prisão, compreendessem ambos que toda esta coisa a que chamamos vida 
nada tem a ver com eles, mas com Deus. Quantas vezes nos deixamos apanhar pela ideia de que somos o 
ponto importante da nossa vida, quando o foco deveria estar na fidelidade ao chamado de Deus na nossa 
vida? Demasiadas vezes deixamos o ego e as trivialidades intrometerem-se no caminho de um cenário 
maior. Esse cenário é um de um Deus que está intimamente envolvido em cada aspeto da nossa vida. E 
continua a ser um cenário de um Deus que deseja abençoar-nos com os Seus dons.

Ensinando…
Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.

Sugestões para um Ensino de Excelência

A importância de ser pessoal
Nós não conhecemos os seus alunos. Como poderíamos conhecê-los? Mas você conhece-os e 
eles conhecem-no a si. Estes exemplos e pontos de debate neste guia de moderador deveriam 
ser usados para fazer com que a sua criatividade fluísse. Qualquer sugestão que tenhamos 
empalidece em comparação com aquilo que tem para levar ao seu relacionamento com os 
seus alunos. Não conte as nossas histórias como se fossem suas. Conte as suas histórias que se 
relacionem com o tópico e o tema.
Desta forma, os alunos acabam por o conhecer e por confiar mais em si, e você passa a ser 
transparente sobre as coisas que têm mais significado para si. Também pode ser tão transparente 
como José para fazer o trabalho que Deus o está a chamar para fazer.
Por último, os alunos têm uma estranha capacidade de discernir a verdade da ficção na nossa 
vida. Deus chamou-o para ser exatamente quem é como moderador, e os alunos apreciá-lo-ão e 
serão transformados por Deus em si!
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3 Frases-Chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Dê um cartão a cada aluno e peça-lhes que escrevam no cartão uma tarefa que terão de fazer na próxima 
semana. Poderá ser um trabalho escolar ou algo relacionado com um emprego. Deverão escrever o seu 
nome no cartão antes de o entregarem. Diga-lhes que, na próxima semana, tirará algum tempo para reler 
os cartões com eles e para saber como é que eles se saíram no seu compromisso perante Deus. Ore com 
eles, pedindo a Deus que dê a todos coragem para se manterem fiéis nas pequenas coisas, tanto para O 
honrarem como para que Ele lhes possa dar coisas maiores.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Esta parte da história de José pode ensinar-nos tantas coisas: como nos apossarmos das pequenas coisas 
que Deus nos dá, como nos mantermos fiéis em tempos de prova, como sermos responsáveis com as 
palavras que Deus nos dá. E a lista continua. Mas, mais do que tudo, José mostra-nos como representar 
Deus num mundo que não O conhece. Pelo sucesso que José teve na vida, ele ganhou o respeito dos seus 
senhores, dos seus captores, e até do seu rei. Isto não aconteceu por acidente ou por coincidência; Deus 
colocou José nessas situações para que ganhasse a credibilidade para trabalhos maiores que Deus tinha 
para ele, e José nunca falhou.
Esta história também nos mostra que Deus está preparado para as orações que nós iremos fazer, mas que 
ainda não pedimos. Esta parte da história mostra, antecipadamente, o que está para vir: a chegada dos 
seus irmãos durante a fome. Deus tinha tudo isso em mente quando colocou José nas situações com que 
ele lidou tão bem.
Deus coloca-nos onde precisa de nós para poder responder às orações dos outros. Que maravilhoso Deus 
nós servimos!

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 19, ed. P. SerVir
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CORNERSTONE CONNECTIONS
LIÇÃO 2
Conseguirias Fazê-lo?

História das Escrituras: Génesis 41:54-56; 42-50 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 20, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Esta é a história da reunião de José com a sua família. É uma porção longa das Escrituras, com o ponto 
crucial a aparecer no capítulo 45. José faz algumas jogadas com os seus irmãos quando eles chegam 
ao Egito, e, ao fazê-lo, fica a saber que estão verdadeiramente arrependidos por o terem vendido como 
escravo. José tem, então, de tomar uma decisão: deveria perdoar ou castigar? O castigo seria fácil para ele, 
dado o poder que tinha sido colocado sobre os seus ombros por Faraó. Contudo, José decide que o castigo 
ou a vingança nunca serão tão doces como o perdão que Deus mostrou para consigo tantas vezes.
Como José se manteve fiel a um Deus perdoador, sabe a responsabilidade dos filhos de Deus em perdoar. 
Ele encontra os seus irmãos arrependidos e quer estar num relacionamento com eles o mais depressa 
possível. Ele sente a falta da sua família e do seu pai em particular. Não está disposto a permitir que o seu 
orgulho ou desejo de vingança impeça a reunião com a sua família.
Ao ensinar a lição de hoje, lembre-se de que todos nós temos alguém a quem perdoar, ou alguém que 
nos perdoe por algo que fizemos. Como todos estamos nessa situação, a história de José tem um apelo e 
uma aplicação universal. O que ganhamos com a lição é uma compreensão de que todos podem ser tão 
bem sucedidos e fortes de caráter como José; só é preciso trabalho árduo e aderência aos planos de Deus. 

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Saber que o perdão, quer seja grande, quer seja pequeno, cria liberdade para os envolvidos. (Saber) 3 

Sentir a necessidade de perdoar e de ser perdoados. (Sentir)
3 Aproveitar a oportunidade para examinar onde podem perdoar ou procurar o perdão na sua própria 
vida. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Espiritualidade
3 Comunicação
3 Culpa
3 Deus (existência de um soberano)
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.corners-toneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas res-
postas.

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Se algum dos seus alunos não tiver irmãos, diga-lhe para preencher a atividade sobre um bom amigo ou 
alguém com quem passe muito tempo. Depois, faça as seguintes perguntas:
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1. Foi fácil encontrar coisas de que não gostas sobre essa pessoa?
2. Foi fácil encontrar coisas de que gostas sobre essa pessoa?
3. Dás por ti a passar a maior parte do teu tempo a ser positivo sobre a pessoa, ou negativo sobre ela

no teu dia a dia?
4. Quão bem é que realmente conheces essa pessoa? (Viver com alguém e conhecê-la realmente são, 

muitas vezes, duas coisas diferentes.)

Perdão
Frequentemente, é difícil praticar o perdão, especialmente quando se trata de membros da família. Pensa 
em alguma coisa que o(s) teu(s) irmão(s) ou irmã(s) fizeram e que tiveste muita dificuldade em perdoar. 
Conta a história em duas frases e depois nota quanto tempo levaste para lhes perdoar. Na verdade, pode 
ser que tenhas alguma coisa que necessites de lhes perdoar neste preciso momento. 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
No domingo, 8 de janeiro de 1956, cinco jovens missionários viajaram de avião para a selva da Amazónia. Jim 
Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming e Roger Youderian aterraram numa clareira remota para levar 
o Evangelho aos Índios Auca. No dia seguinte, os seus corpos foram encontrados a flutuar no Rio 
Curaray, emboscados pelo próprio povo com quem eles tinham ido partilhar o amor de Cristo. Em Oak 
Park, Illinois, E.U.A., o Dr. T. E. McCully ficou abalado pela morte do seu filho. Mas ele também estava 
enraizado no amor de Cristo. Alguns dias depois das suas mortes, T. E. McCully orou: “Senhor, deixa que 
eu viva o suficiente para ver salvos aqueles que mataram o nosso rapaz, para que possa pôr os meus 
braços à sua volta e dizer-lhes que os amo porque eles amam o meu Cristo.” Quando se levantou, as 
lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Em menos de três anos, a irmã de Nate Saint, Rachel, e a viúva de Jim 
Elliot, Elisabeth, começaram
o seu ministério entre os Auca, e muitos Aucas aceitaram o Senhor. Nove anos depois do assassínio dos 
cinco missionários, dois dos que tinham morto Nate Saint e os seus companheiros batizaram dois filhos 
de Nate, Kathy e Stephen Saint. Em junho de 1995, Stephen Saint foi chamado pelos Aucas para ajudar a 
desenvolver a liderança da sua igreja.
“A escuridão não consegue afastar a escuridão; só a luz pode fazer isso.”       – Martin Luther King, Jr.
A Palavra de Deus: “Mas a vós, que ouvis, digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos 
aborrecem” (Lucas 6:27, ARC).
Tirado de www.sermonillustrator.org/illustrator/topics/forgiven.htm)
II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Só ao nos enraizarmos no amor de Cristo é que podemos perdoar – especialmente alguém que tenha 
assassinado um ente querido. E foi o facto de estar enraizado no amor de Cristo que permitiu que José 
perdoasse os seus irmãos pelo seu ato traiçoeiro.
Estamos nós enraizados no amor de Cristo? Já aceitámos o Seu amor ao ponto de estarmos prontos a 
correr o risco de amar outros a um nível que até pode não ser compreendido por outros cristãos? Vamos 
tomar tempo para conhecer o coração daqueles que nos cercam e para nos capacitarmos mais a amar e 
a perdoar quando o tempo certo para ambos chegar?
Nós não podemos amar os nossos inimigos. Mas o amor de Cristo a viver através de nós, pode. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a desen-
volver com eles.
3 Separados em grupos, peça aos alunos que leiam, em Génesis 42 a 50, outros pontos de interesse espe-
cial da história de José. Depois, pergunte:
3 Já tinhas ouvido esta história?
3 Havia alguma coisa nestes versículos que não conhecesses?
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3 Conseguirias fazer o que José fez?
3 O que pensas da reação de Jacob para com os filhos quando estes tiveram de levar Benjamim para o Egito?
3 Identificas-te com alguns dos personagens desta história? Com quais e porquê?
3 Identifica uma secção destes capítulos que conta todo o tema da história em apenas algumas palavras.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Esta secção da história de José é o desenlace final. Vemos José a fazer umas jogadas com os irmãos para 
testar o seu coração. Poderá parecer cruel, mas, para ele, era necessário compreender quem eles eram. 
Teria sido simples para ele não revelar a sua identidade. Faraó tinha-lhe dado um nome egípcio. Passadas 
décadas, as pessoas parecem diferentes. Contudo, depois de ver a dedicação dos seus irmãos ao seu pai, 
ao seu irmão Benjamim e ao seu Deus, José estava desejoso de reunir a sua família.
O cenário de fundo do Egito é sempre interessante no relato da vida de José. Ele monta o palco para 
Moisés e o Êxodo mais tarde, mas aqui, os Egípcios não são vistos de modo negativo. Em vez disso, são 
vistos como um povo inteligente, disposto a ouvir alguém de caráter (José e o seu relato de sonhos). Eles 
também parecem benevolentes na forma como lidam com os Hebreus, especificamente com Jacob e a 
sua família.
O tema de amor filial, ou irmão fraterno, também é incluído neste capítulo. O amor de Jacob pelos seus 
irmãos e pela sua família é esmagador, não obstante a sua história com os seus irmãos. José tinha deixado 
Deus retirar do seu caráter qualquer necessidade de guardar amargura ou procurar vingança.
Devia fazer-se notar que a profecia é também um tema desta história. A capacidade que Deus tem de ver 
para além do véu do tempo é revelada. Nas passagens desta semana, vemos sonhos a serem certificados. 
Até as mais antigas sugestões de grandeza de que José teve um vislumbre nos sonhos da sua infância se 
realizaram nestes capítulos. Que Deus poderoso servimos, que responde às orações de Jacob quando o 
seu filho José ainda era um rapazinho novo e impulsivo, disposto a ser verdadeiro para com a mensagem 
que Deus lhe estava a dar. José nunca deixou de ser aquela pessoa de caráter, e a sua firmeza serviu-lhe 
bem durante toda a sua vida.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave

Sugestões para um Ensino de Excelência

Não lhes diga; deixe que eles lhe digam a si!
No ensino, pensamos muitas vezes que é a sabedoria que temos que precisa de ser transferida. 
Frequentemente, damos aos jovens respostas a perguntas que eles não estão a fazer. É importante 
que os levemos através do processo do pensamento para que compreendam os temas que 
estamos a tentar partilhar com eles. Ao fazermos muitas perguntas e ao permitirmos que eles 
processem as suas respostas, poderão encontrar o caminho para os temas da lição sem muita 
incitação da nossa parte como professores. Dê-lhes muito crédito. Os jovens com que está a 
trabalhar são indivíduos maravilhosamente brilhantes que só necessitam de orientação para 
compreenderem questões maiores. Nunca tenha receio de ser flexível e agradável para os alunos 
se sentir que a discussão está a levar uma direção diferente da que planeou. Talvez seja Deus a 
guiá-los para algum sentido!
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Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Dê aos seus alunos um pouco de tempo em silêncio (dois ou três minutos) para estarem a sós e analisarem 
a sua vida e verem onde o perdão poderia ser dado ou pedido. Depois desse tempo, junte-os e ore por 
eles ao procurarem perdão na sua vida e tentarem ser pessoas de caráter. Faça notar que, em resposta à 
abundante misericórdia de Deus por nós, podemos permitir que Ele nos torne no tipo de pessoa em que 
José se tornou, com o perdão e a integridade de caráter como nossos princípios orientadores. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Que parte tem o perdão na nossa vida? Especialmente quando lidamos com irmãos e membros da família, 
parece difícil perdoar, e procurar o perdão daqueles que amamos. Talvez seja porque nos tornamos 
demasiado familiares, ou talvez sejamos demasiado egoístas em certas alturas. Por vezes, guardamos os 
maiores rancores contra aqueles que nos são mais chegados. Algumas vezes, é difícil ser um irmão ou uma 
irmã, outras vezes, é uma alegria. Temos de chegar a um ponto em que nos focamos nos bons aspetos 
daqueles que nos rodeiam, e nos livramos de sermos restringidos por não querermos perdoar ou procurar 
o perdão.
A história de José é poderosa no aspeto em que José não só estava disposto a perdoar, mas estava ansioso 
por uma reunião com aqueles que o tinham tratado tão mal no passado. A sua prontidão para amar é uma 
lição maravilhosa para nós. Ele não estava disposto a olhar para trás e executar vingança, mas sim a olhar 
para a frente e, ao fazê-lo, foi capaz de salvar a sua família da fome e até de a levar para o país estrangeiro 
a que agora chamava lar.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 20, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 3
Eu Vejo, Eu Ouço, Eu Sei

História das Escrituras: Êxodo 1-4 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 21, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história do chamado de Moisés e a promessa de libertação feita por Deus, revela-nos a compaixão de 
Deus, os Seus métodos de salvação, e a humildade requerida para se ser um servo de Deus. Começando 
com a compaixão de Deus, vemos que Deus vê, ouve e sabe a dor do Seu povo. Frequentemente, o 
povo de Deus, até mesmo os Seus heróis na Bíblia, clamaram a Ele, perguntando se Ele conhece os seus 
problemas.  Mas temos a certeza de que Deus sabe tudo o que acontece. Ele até Se preocupa se um pardal 
cai do seu ninho (Mateus 10:29).
Mas a compaixão de Deus não só nota o que é mau; a dor no Seu próprio coração força-O a agir. As 
maneiras como Deus age nem sempre são fáceis de discernir. A Sua libertação vem sob muitas formas. 
Por vezes, poderão não ser como nós queremos, mas podemos ter a certeza de que Deus está sempre a 
agir em nosso favor. Moisés tentou dar a libertação aos Judeus matando um homem, mas essa não era a 
maneira de agir de Deus. a única maneira em que podemos ajudar Deus é fazendo o que Ele nos pede. 
Mas isto requer humildade. Devemos confiar em Deus, confiar que os Seus métodos de libertação são os 
melhores; devemos confiar na Sua salvação.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender a forma como Deus liberta as pessoas. (Saber)
3 Confiar em Deus enquanto Ele faz tudo o que pode para os ajudar. (Sentir)
3 Falar com Deus como com um Deus que conhece o seu coração. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Ira
3 Humildade
3 Idolatria
3 Política

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Discuta, com os alunos, as razões pelas quais escolheram a resposta que deram. Pense, também, em 
maneiras positivas para intervir, formas em que o opressor também possa ser “libertado”.
Abaixo encontra-se um pensamento alternativo que poderá despoletar a discussão.

Concorda ou Discorda
Pergunte aos alunos se concordam ou discordam da seguinte afirmação, e porquê.
“Algumas vezes, Deus interessa-Se; outras não Se interessa.”
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Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
De 1948 a 1994, na África do Sul, o governo praticou o apartheid, um sistema de segregação racial. Sob 
o apartheid (separado), as raças, classificadas por lei como Branca, Negra, Indiana e grupos de Cor, eram
separadas, cada qual com as suas próprias áreas de residência e instituições. Na prática, isso impedia as
pessoas não-Brancas, mesmo as que residiam na África do Sul Branca, de terem um voto ou influência,
limitando os seus direitos em bairros afastados de baixa qualidade que nunca teriam visitado.
Foi um período de terrível racismo. Nelson Mandela, um Africano nascido em Umtata, Transkei, queria
libertar a África do Sul da opressão do novo governo Branco separatista. Tornou-se advogado e participou, 
em 1944, na fundação da Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano (ANC). Durante a luta de
Mandela com o apartheid, o ANC e os seus apoiantes começaram a sofrer um tratamento violento da parte
do governo. Mandela decidiu que o ANC também deveria usar a força física como um poder político para
atingir os seus fins. A luta e a violência começaram a aumentar, e Mandela e muitos dos seus associados
foram presos por tentarem usar a força para afastar o governo de apartheid. Vinte e sete anos mais tarde,
Mandela foi libertado da cadeia, um homem transformado. Voltou a unir-se ao seu partido político e
candidatou-se à presidência e, desta vez, em 1994, tornou-se no primeiro presidente Sul Africano eleito
num voto de paz e sem descriminação. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
A história de Nelson Mandela e a forma como ele liderou as raças não-Brancas para a liberdade na África 
do Sul é, de várias formas, muito similar à história de Moisés e à sua libertação dos Judeus. Achas que 
Deus sabia da opressão do povo na África do Sul e também os estava a ajudar? É reconfortante saber que 
Deus ainda está ativo, hoje. Ao escutares a história, pensa em como seria experimentares, de modo tão 
maravilhoso, a libertação vinda de Deus

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
3 Porque achas que Deus teve de levar Moisés para o deserto durante 40 anos antes de o poder deixar 
levar os Israelitas para fora do Egito?
3 Como achas que os Israelitas se sentiram enquanto tiveram de esperar que Deus os libertasse? Talvez 
suspeitassem que Deus Se tinha esquecido deles.
3 Os Israelitas tiveram de suportar muitos anos de dificuldades antes de serem libertados. Porque pensas 
que, por vezes, Deus deixa que as pessoas esperem tanto tempo?
3 Esta história recorda-te, de alguma forma, a Segunda Vinda? Pensa nas várias semelhanças.
3 Quando é que Deus deu atenção aos Israelitas? (Enquanto eram escravos, obviamente.) Como é que 
achas que isto se aplica a ti quando Deus te dá atenção? Se fosses um escravo do pecado, isso significava 
que Deus não sabia sobre ti ou Se preocupava contigo até parares de pecar?
3 Moisés queria libertar os Israelitas e, por isso, matou um Egípcio. Alguma vez se justifica quebrar a Lei 
de Deus para conseguir, a longo prazo, alcançar algo bom? Moisés justificou o assassínio do Egípcio com 
o facto de que os Israelitas iriam ser libertados. Pensa em alturas na tua vida em que tentaste justificar o
fazeres algo errado para obteres algo bom.
3 Como achas que Moisés se sentiu quando fugiu de Faraó? Há um ditado inglês que diz “um pássaro que
partiu uma asa nunca mais volta a voar tão alto.” Pensa em como isto se aplica a Moisés e a ti. Achas que
Deus dá segundas oportunidades àqueles que se meteram em problemas? Como achas que a segunda
oportunidade se compara com a primeira?
3 Foi dada por Deus, aos Judeus, a promessa da libertação, simplesmente porque Ele os amava.
3 Também te foi dada uma; como é que isso te faz sentir?
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Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história de Moisés e a promessa de libertação para os Judeus está cheia de uma profunda revelação 
do caráter de Deus. Também é uma história rica de tipos Cristológicos. Por estas razões, podemos olhar 
para o exemplo da forma como Deus lidou com os Israelitas para basear a nossa própria compreensão e 
expectativa para como Deus vai lidar connosco. Os exemplos que melhor servem a nossa compreensão 
são: (1) A natureza do nosso cativeiro, (2) o conhecimento que Deus tem das situações em que nos 
encontramos e a razão para a Sua preocupação, e (3) a natureza das ações de Deus a nosso favor.

1. Os Israelitas viviam no Egito há aproximadamente 400 anos. Infelizmente, um novo governante,
que não conhecia José (Êxodo 1:8) começou a escravizar os seus familiares e descendentes. Esta
história assemelha-se à da Humanidade. Adão e Eva, que tinham sido quem governava todo o
mundo, eram livres e felizes sob o governo de Deus. Infelizmente, houve uma mudança de governo, 
e este mundo ficou sob as ordens do diabo. Foi aí que começou a escravatura ao pecado. Mas Deus
deseja, uma vez mais, libertar-nos da escravatura do diabo; foi por isso que enviou o Seu Filho.

2. A revelação do caráter de Deus na história desta semana é a de um Ser intimamente consciente
da dor e do sofrimento de homens, mulheres e crianças. A preocupação de Deus é causada pelo
choro e pelo gemido de agonia do povo de Israel à mão dos seus opressores. Esta dor da parte dos
Israelitas, e a crueldade por parte dos Egípcios, leva ao desejo de justiça de Deus. O desejo de Deus
de pôr em ordem os relacionamentos desiguais é evidente na Bíblia. Pensa nos ensinos de Cristo
sobre os ganhos de riqueza através da corrupção, ou no Seu sermão na montanha, ou a forma
como lidava com os que eram considerados impuros, ou os Seus ensinos sobre o relacionamento
que os maridos deviam ter com as suas esposas. Aquilo que causa, a Deus, a maior dor é que se
trate os outros como tendo menos valor do que nós. O que causa maior compaixão a Deus é a visão
de oprimidos. As nossas próprias tristezas, hoje, são tudo o que é necessário para compelir Deus a
ter compaixão de nós. A nossa opressão às mãos do diabo é a razão pela qual Ele nos quer libertar.

3. A natureza das ações de Deus é a parte desta história que é rica em símbolos cristológicos. A
libertação do povo de Deus deveria ser feita de uma forma que derramasse desdém sobre o orgulho 
humano; o libertador deveria ir como um humilde pastor (ver Patriarcas e Profetas, p. 217, ed. P.
SerVir). Este método de libertação revela o que se requer de nós para sermos libertados; devemos
andar humildemente com Deus (ver Miqueias 6:8). Este andar humilde contrasta profundamente
com o orgulho que Moisés demonstrou quando matou o egípcio. Também devemos confiar na
providência de Deus e nas Suas afirmações de ser capaz de salvar todos que os forem a Ele.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Tons de Cinzento
Por vezes, as coisas não são pretas e brancas. Para abrir uma via de conversa sobre esses assuntos 
com os seus alunos, pode usar um exercício contínuo. Ele proporciona aos alunos a oportunidade 
de exprimir a sua tendência para um lado ou para o outro, do tópico a ser debatido. Aqui está um 
exemplo que deveria funcionar bem nesta lição.
Escreva as três afirmações abaixo num quadro, bem como os números contínuos. Peça aos alunos que 
escolham um número para cada item que reflita melhor os seus sentimentos.

Deus controla tudo.     Nós controlamos tudo.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Deus vai resolver tudo agora mesmo.     Deus só resolverá as coisas na Segunda Vinda.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Deus quer que dependamos d’Ele.     Deus quer que sejamos autossuficientes.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Use estes contínuos para discutir, com a sua classe, as várias atitudes para com a intervenção de Deus 
no mundo de hoje.
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Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Peça aos seus alunos que façam uma lista de três pessoas, incluindo o seu próprio nome no fim da lista, 
por quem queiram orar para que Deus os liberte. Depois, façam outra lista de formas como eles podem 
cooperar com Deus para proporcionar libertação a essas mesmas pessoas, incluindo a eles próprios.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Deus faz três promessas nesta história:

1. Eu vejo, Eu ouço, Eu sei!
2. Eu estarei contigo, de certeza!
3. Certamente, Eu te tirarei do Egito; Eu libertar-te-ei!

Para que estas três promessas sejam ativadas, Deus faz-nos apenas uma exigência – confia e obedece.
Deus é o mesmo hoje que era nos dias de Moisés, e as Suas promessas para nós, para cada um de nós, 
também o são. Cristo repetiu cada uma destas promessas para nós. Vamos viver com gratidão, oração e 
expectativa enquanto esperamos em Deus pela libertação. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 21, ed. P. SerVir.



19

CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 4
Aplica o Sangue!

História das Escrituras: Êxodo 12 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 22 e 23, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história da Páscoa é uma revelação do plano da salvação mostrada em símbolos. Ela fala de tópicos 
como justificação pela fé e do sangue do Cordeiro. Estes dois conceitos formam a base da lição desta 
semana. Da história e desta lição espera-se que os alunos irão:

1. Reconhecer graciosamente o custo do sangue, quer dizer, da vida de Cristo.
2. Compreender que o sangue só se torna valioso para eles quando, através da obediência e da

amorosa aceitação, é aplicado, pessoalmente, à sua vida.
3. Saber o que a aplicação do sangue à sua vida fará, ex.: limpa, perdoa e restaura.

Estas três ideias serão ilustradas a partir de dentro pelo sacrifício do cordeiro, e da resultante ação de Deus 
aquando da demonstração do sangue nas portas. Nesta lição é possível dar grande ênfase à importância 
da aplicação do sangue. Embora seja muito necessário, por favor não se esqueça de enfatizar a graça e o 
amor de Deus ao dar o sangue.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Tomar consciência daquilo que o sangue do Cordeiro fará na sua vida. (Saber)
3 Sentir gratidão para com Deus por Ele ter dado o Seu sangue. (Sentir)
3 Reagir aplicando o sangue do Cordeiro à sua vida. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Rebelião
3 Grande Conflito*
3 Festivais (bíblicos)
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Esta atividade foi projetada para frustrar os jovens. Esperamos que eles tomem consciência que possuir 
seja o que for sem que isso possa ser usado, torna-o inútil. Faça a ligação entre receber uma prenda inútil 
e algo que realmente funcione, e use isso para ilustrar a necessidade de receber e aplicar o sangue de 
Cristo à sua vida. 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Esta é a história de Chris, Norman e Busiswe, três alunos de teologia de Helderberg College, África do 
Sul, que foram a um acampamento de teologia em 2003. O acampamento devia ser realizado na costa 
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ocidental da África do Sul, a cerca de 80 quilómetros a sul de Elands Bay.
Acontece que Elands Bay é um dos melhores locais de surf do mundo. Por isso, enquanto todos os outros 
alunos de teologia estavam a guardar Bíblias e sacos-cama na sua bagagem, Chris, um ávido surfista, 
estava a guardar e a esconder a sua prancha de surf. No domingo de manhã, quando todos os alunos 
estavam a ser conduzidos numa reunião devocional no mesmo pavilhão onde todos dormiam à noite, 
Chris, Norman e Busiswe decidiram que tinha chegado a altura de darem uma corrida.
Norman e Busi saíram da reunião à socapa e foram esperar no carro de Busi com o motor a trabalhar, 
enquanto Chris teve de retirar, furtivamente, a sua prancha de surf de debaixo da sua cama. Infelizmente, 
Chris não conseguiu sair tão furtivamente assim, e os outros 30 alunos viram Chris a correr para a porta 
com uma prancha de surf que tinha aparecido por magia debaixo do seu braço. Chris saltou para dentro 
do carro que o esperava, e o trio saiu a toda a velocidade pela rua abaixo.
Cerca de 50 metros depois, lembraram-se de repente que não sabiam exatamente como ir a essa fantástica 
praia de surf. Por isso, continuaram na direção que tinham escolhido até chegarem a uma bomba de 
gasolina. Pediram informações ao assistente, que lhes deu direções, mas que não parecia muito seguro 
delas. Com as direções nas mãos e mais animados, dirigiram-se ao que julgavam ser a direção certa, com 
Chris velozmente ao volante, antecipando fazer surf.
As coisas começaram a abrandar quando a estrada por onde iam passou a terra batida e, gradualmente, 
foi piorando cada vez mais, fazendo com que o BMW em que seguiam começasse a saltar e a sacudir 
duma forma que os BMW não deviam fazer. Tiveram de tomar uma decisão sobre se valia ou não a pena 
continuarem. Por isso decidiram que veriam como estava o surf. Se estivesse plano, não valeria a pena 
continuarem a viagem.
Como é que se vê como está o surf na costa da África do Sul quando nos encontramos numa estrada de 
terra batida no meio de nenhures? Bem, o primo do Norman era surfista e vivia em Cape Town, por isso 
ele ligou-lhe. O primo de Norman mandou-o ligar para cerca de três outras pessoas e, depois de meia hora 
de telefonemas ainda não tinham ideia se havia, sequer, água salgada em Elands. Tristemente, tiveram de 
regressar. Duas horas mais tarde chegaram, finalmente, ao acampamento e ao sobrolho franzido dos seus 
professores, quando o almoço já estava no fim. Quando estavam a sair do carro, Norman meteu a mão 
debaixo do seu assento para tirar a sua carteira e tirou um livro. Era um livro que Chris tinha comprado um 
mês ou dois antes. O título era Os Melhores Lugares de Surf na África do Sul. Abriram-no na página de Elands 
Bay. Havia um belo mapa com indicações em como chegar ali que não envolviam uma estrada de terra 
batida. Também tinha um número de telefone para o qual ligar para saber como estava o surf!
Ficaram muito aborrecidos consigo mesmos. Se se tivessem lembrado que tinham um livro cheio de tudo 
o que precisavam de saber, tudo teria sido diferente!

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
As três pessoas da história teriam beneficiado muito se tivessem sabido do mapa e o tivessem usado! Da 
mesma maneira, os Israelitas beneficiaram, na realidade foram salvos, porque lhes foi dito sobre o sangue 
do cordeiro, e usaram-no! Ao leres a história sobre a Páscoa, pensa naquilo que sabes sobre o sangue de 
Cristo que foi derramado por ti, e naquilo que ele pode fazer pela tua salvação. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 O que pensas que significa aplicar o sangue de Cristo à tua porta?
3 O que faz o sangue de Cristo? (Consulta as Frases-chave para veres os textos sobre este assunto.)
3 Como achas que te terias sentido ao sacrificares um pequeno e perfeito cordeiro que tivesse vivido 
contigo?
3 Como te sentirias se tivesses matado o cordeiro, e depois não tivesses aplicado o sangue?
Embora a praga ainda não tivesse chegado, o povo de Deus deveria seguir as instruções que Deus lhe 
deu – eles obedeceram pela fé. De que maneira é que Deus te instrui para obedeceres pela fé?
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3 Como seria, hoje, se Deus nos retirasse do cativeiro e nos levasse para a Terra Prometida?
3 Na história, foi dito aos Israelitas para comerem a Páscoa já vestidos e com os sapatos nos pés, 
prontos para partirem. Porque achas que Deus os instruiu para que o fizessem, e como é que isso se 
aplica ao nosso resgate da escravidão do pecado?
3 Na história, é dito: “Então o povo inclinou-se, e adorou” (Êxodo 12:27, ARC). Porque é que eles 
fizeram isso? Eles só tinham recebido uma promessa; ainda não tinha acontecido nada! Alguma vez te 
inclinaste profundamente e adoraste Deus por algo que Ele te prometeu? Se não, porquê?
3 Esta história também instrui as pessoas para, quando os seus filhos lhes perguntassem, lhes 
contassem porque observam a festa. A resposta que deveriam dar é que observavam a festa porque 
Deus os tinha libertado da escravidão do Egito. Já alguma vez perguntaste a alguém porque observa 
as cerimónias da humildade e da Santa Ceia – a continuação da Páscoa? (Vê a secção Sabias?.) O que 
te disseram? 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história da instituição da festa da Páscoa proporciona-nos uma profunda perspetiva espiritual da 
natureza da salvação. Considere os seguintes pontos:

1. O sangue que salva vem apenas do cordeiro sacrificado.
O sangue do cordeiro na ombreiras das portas na história da Páscoa é tudo aquilo que é necessário
para a salvação dos Israelitas. O que tem de ser compreendido é que não existem méritos
de salvação na ombreira, nem na casa, mas apenas no sangue do cordeiro. Isto ensina-nos a
necessidade absoluta de receber o sangue de Cristo para a nossa salvação.

2. O sangue salvador tem de ser aplicado à nossa vida.
Depois do cordeiro ser morto, temos de agir em fé e obedecer às direções de Deus sobre a forma
como recebemos a graça salvadora do sangue. Uma vez mais, isto não é para aumentar o nosso
mérito. Mas simplesmente para recebermos os benefícios temos de aceitar a dádiva.

3. O sangue faz algo na nossa vida.
Uma vez recebido na nossa vida, o sangue perdoa, limpa e restaura. Ver, nas Frases-chave, os textos
bíblicos referentes a este assunto. É só porque Deus nos deu, graciosamente, o sangue, que temos
a capacidade de o deixar perdoar-nos, limpar-nos e restaurar-nos.

Outras Notas de Interesse
Êxodo 12:11 – Páscoa
“A tradução inglesa ‘Passover’ (Passar por cima) (Páscoa, em português) não faz justiça à terminologia 
hebraica (pesah). Que o verbo tem a ver com proteção, pode ser visto em Isaías 31:5, onde tem um paralelo 
com escudar e libertar. O Senhor não é retratado como estando a ‘passar por cima’ da porta, mas como 
estando a proteger a entrada do anjo destruidor (ver 12:23). O sangue na ombreira e na verga das portas 
pode agora ser visto como purificando a entrada da porta preparando-a para a presença do Senhor.” 
Êxodo 12:12-30 – A Décima Praga
“O festival de entronização egípcio. Poderá haver aqui um eco do famoso festival egípcio Sed, 
que representava uma renovação da autoridade real. A sua celebração tinha como intenção obter, de 
todos os deuses, a confirmação do reinado de Faraó, enquanto aqui, como resultado das pragas, todos 
os deuses tiveram de reconhecer o reinado de Yahweh – não uma nova entronização, mas um 
reconhecimento do Seu contínuo poder. No festival Sed, o rei confirmava o seu domínio sobre a terra 
ao atravessar a terra (simbolicamente) conforme desejava. Escarnecia-se do reinado de Faraó enquanto 
o reinado de Yahweh estava a ser confirmado, pois Deus ia por toda a terra para estabelecer o Seu 
domínio através da praga.”
_________

- Bible Background Commentary; © 2000 by John H. Walton, Victor H. Matthews, and Mark W. Chavalas. 
Database © 2006 WORDsearch Corp.
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Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Esta história tem três perspetivas básicas sobre a salvação com as quais podemos aprender. São o custo do 
sangue, o que precisa de acontecer com o sangue, e o que o sangue faz por aqueles que o aplicam às suas 
portas. Para a atividade de fecho, separe a sua classe em três grupos. Nestes três grupos, deverão escrever 
uma oração em forma de carta.

3 O primeiro grupo deverá escrever uma carta a agradecer a Deus por ter dado o Seu próprio sangue 
para nossa salvação.
3 O segundo grupo deverá escrever uma carta aceitando o sangue de Cristo em humildade e 
arrependimento.
3 O terceiro grupo deverá escrever uma carta pedindo e agradecendo a Deus por aquilo que o Seu 
sangue pode e irá fazer na vida de cada um. (Para ver o que o sangue de Cristo pode fazer na sua vida, 
ver Frases-chave.)

Quando terminarem a atividade, combine as cartas e leia a oração. Se possível, faça cópias desta oração 
para as distribuir pela classe.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:

3 Deus deu o Seu sangue em amor e graça.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Concordas ou Discordas
Por vezes pode ser útil perguntar aos alunos se eles concordam ou discordam de uma afirmação. 
Este é apenas um exercício simples que envolverá os alunos na conversa seguinte à medida que 
eles desejarem descobrir o que os outros pensam. Mas, quando conduzir esta atividade, tem de ter 
cuidado ao pedir aos alunos que façam uma exposição pública da sua opinião, para não se exporem 
ao ridículo. Em muitos casos, será suficiente fazer-lhes a pergunta sem pedir uma demonstração 
pública da sua resposta. Aqui está uma atividade simples relacionada com esta lição.
Concordas ou Discordas

1. Para seres rico só tens de ter muito dinheiro na tua conta bancária.
2. Para seres verdadeiramente rico tens de gastar o que tens na tua conta bancária.
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3 Temos de aplicar o Seu sangue à nossa vida com gratidão e arrependimento, pois ele perdoar-
-nos-á, limpar-nos-á e restaurar-nos-á.
3 Ao recebermos o sangue de Cristo ficaremos pessoas mais repletas de graça. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 22 e 23, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 5
Primeiro a Fé?

História das Escrituras: Êxodo 12:34-51; 13-15 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 24, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história dos Israelitas a atravessarem o Mar Vermelho capta a história humana a diferentes níveis. 
Primeiro, conta a história da salvação. Deus vem em socorro do Seu povo e livra-os da escravatura.
Esta também é a história da propensão humana para hesitar entre a fé e a dúvida. A redenção de Deus 
para os escravos Judeus não poderia ter sido mais dramática. Os Israelitas testemunharam, em primeira 
mão, o assombroso poder de Deus para abrir o Mar Vermelho de forma a que pudessem passar em 
segurança. Deus guiou-os por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. 
Desde o início que era claro que Deus estava com o Seu povo. Contudo, não obstante a clara liderança de 
Deus, os Israelitas escorregavam facilmente, duvidando de Deus e criticando Moisés e Aarão. Quão volúvel 
pode ser o espírito humano!
Esta história também fala, à nossa compreensão, sobre a adoração. O cântico de libertação de Êxodo 15 é 
considerado uma das mais profundas expressões de adoração já escritas. Na realidade, é o cântico de cada 
ser humano, pois todos nós somos pecadores em desesperada necessidade da graça de Deus.
Por fim, esta história conta a história humana do eterno amor de Deus pelo Seu povo. Tal como Deus 
mostrou paciência com o Seu povo da antiguidade, continua a exemplificar o mesmo espírito de 
longanimidade para com a Sua igreja. A história da travessia do Mar Vermelho pelos Israelitas faz-nos 
compreender a nossa identidade como igreja. Hoje, nós somos a Sua amada noiva por quem morreu para 
a redimir.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Aprender a história da salvação, ex.: Deus vir em socorro de pessoas ingratas e indignas. (Saber)
3 Sentir o espírito de rebelião humana e ver o desafio que Deus enfrenta ao lidar com a raça humana.
(Sentir)
3 Ter a oportunidade de decidir se aceita ou não a provisão de graça de Deus. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Fé
3 Adoração
3 Salvação (experiência da)*
3 Identidade (como igreja)
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.
__________
* Crença Fundamental Nº 10

ENSINANDO

I. A COMEÇAR
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Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas. 
Divida a classe em cinco grupos e marque um dos cinco cenários de O Que Achas? a cada grupo. Conceda-
-lhes alguns minutos para planearem um argumento coerente, e peça a cada um que apresente uma
exposição que apresente o seu cenário como o maior desafio para a fé de um adolescente.
Como alternativa, divida os alunos em pares e peça-lhes que partilhem um com o outro a primeira pessoa
de que se lembram quando pensam numa pessoa de fé. Guie a discussão fazendo-lhes as seguintes
perguntas:

3 Porque é que essa pessoa epitomiza a fé?
3 Que experiências teve esta pessoa que fortaleceram a sua fé?
3 O que te ensinou essa pessoa sobre confiar em Deus?
3 Partilha uma característica que essa pessoa tem que tu aspiras a ter na tua vida?

Depois de cada um dos membros ter falado sobre a sua pessoa de fé, podem discutir as semelhanças entre 
as pessoas que descreveram. Depois peça ao par para partilhar os pontos principais da sua discussão com 
toda a classe da Escola Sabatina. 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Erasmo, o escolástico do século XVI, relatou um incidente durante uma viagem por mar que recordou 
durante o resto da sua vida. A sua embarcação à vela encalhou durante uma tempestade. Enquanto ondas 
violentas embatiam no navio e ele começou a partir-se, até mesmo os marinheiros entraram em pânico. Os 
passageiros estavam perto da histeria. A maioria gritava ao seu santo padroeiro pedindo socorro, cantava 
hinos ou suplicava em voz alta em oração.
Erasmo notou que um passageiro, no entanto, agia de modo muito diferente. “De todos nós,” escreveu 
Erasmo, “quem se conservou mais controlada foi uma jovem mulher que tinha um bebé nos braços e o 
amamentava. Ela era a única que não gritava, chorava, ou negociava com o céu. Ela não fazia mais do que 
orar baixinho para consigo mesma enquanto segurava o seu bebé fortemente nos braços.”
Esta oração, deu-se conta Erasmo, era apenas uma continuação da sua vida de oração. Ela não pedia 
quaisquer favores excecionais. Ela parecia entregar-se aos cuidados de Deus.
Quando a embarcação começou a afundar, esta jovem mãe foi colocada sobre uma tábua, foi-lhe dado 
uma verga para usar como remo, e foi enviada para as ondas. Ela tinha de segurar o seu bebé com uma 
mão e tentar remar com a outra mão. Poucos pensavam que ela sobrevivesse à força das ondas. Mas a sua 
fé e compostura mantiveram-na firme. A mulher e o seu bebé foram os primeiros a chegar à praia.
(Tirado de www.sermonillustrator.org/illustrator/topics/faith.htm)

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Questões a considerar: Milagres como esse produzem fé? Ou será que é a fé que produz milagres? Isso 
é para sugerir que, quando damos um passo em fé e agimos com a convicção de que Deus moverá uma 
montanha, o que, muitas vezes, acontece é o que muitos chamam “milagre.” Mas se nunca tivéssemos 
agido em fé, o milagre não teria ocorrido.
No caso dos Israelitas, teria Deus aberto o Mar Vermelho se Moisés nunca tivesse levantado a vara que 
tinha na sua mão? Será que os milagres tais como a abertura do Mar Vermelho, se dão porque confiamos 
em Deus o suficiente para dar o salto da fé? 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 O que é que te faz pensar mais nesta história?
3 Como podes saber qual é a vontade de Deus? Deus guiou os Israelitas para fora do Egito com uma 
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nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite; consequentemente, era fácil para eles saberem por onde 
Deus estava a guiá-los. Alguma vez desejaste que Deus te fizesse saber a Sua vontade de maneira 
mais óbvia? Embora Deus não revele, normalmente, a Sua vontade através de nuvens ou de fogo, Ele 
continua muito interessado em proporcionar-te orientação. Como é que Deus torna a Sua vontade 
conhecida, hoje?
3 Como explicarias Êxodo 14:4 em que Deus diz “Eu endurecerei o coração de Faraó” (ARC)? Investiga 
os comentários para ficares a saber como alguns especialistas lidaram com esse texto difícil.
3 Reflete na resposta de Moisés às multidões murmuradoras em Êxodo 14:13 e 14. À luz desta 
afirmação de fé, não nos devíamos admirar em encontrar Moisés entre os Heróis da Fé, conforme é 
registado em Hebreus 11. Compara a história em Êxodo 14 com  o legado de Moisés registado em 
Hebreus 11:23-29. Como seria, hoje, ter uma fé como a de Moisés? Em que riscos isso te envolveria?
3 Quais são, hoje, alguns dos “exércitos de Faraó” que procuram impedir-nos de seguir Deus? Como 
nos podemos ligar ao poder de Deus para enterrarmos estes inimigos que ameaçam destruir-nos?

Pouco tempo depois de os Israelitas terem sido libertados de Faraó, a Bíblia regista: “Depois, fez Moisés partir os 
israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur: e andaram três dias no deserto, e não acharam água. ... E 
o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber?” (Êxodo 15:22-24, ARC).
Alguma vez tiveste uma experiência do cume da montanha que foi seguida por um vale de desespero?
Porque achas que isto acontece frequentemente? Como podiam os Israelitas esquecer-se, tão rapidamente, 
de como Deus tinha sido fiel em guiá-los para fora do Egito? Poderá ser útil ler a experiência de Elias no
Monte Carmelo e depois nas Escrituras e em Profetas e Reis.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história do Dilúvio é rica em símbolos e lições para os jovens de hoje. Mais do que qualquer outra coisa, 
o Dilúvio declara numa história alguns dos temas que emergirão no julgamento final – quando Cristo
regressar.

1. O método de guiar os Judeus por uma nuvem e por fogo toca um ponto familiar no mundo antigo. 
Era comum a prática entre os Persas e os Gregos de usarem fogo e fumo como sinais nas suas
marchas. De acordo com um bem conhecido papiro, o comandante do exército egípcio é chamado
“uma chama no escuro à frente dos seus soldados.” Da forma semelhante, o Senhor também usou
fogo e nuvens para se manifestar como líder e general do Seu exército (ver Êxodo 15:3, 6). (Fonte:
Barnes’ Notes, Electronic Database. Copyright © 1997 by Biblesoft.)

2. Debate o seguinte comentário de Ellen G. White: “A grande lição ali ensinada é para todos os
tempos. Frequentemente, a vida cristã é assediada de perigos, e o dever parece difícil de cumprir. A
imaginação desenha uma ruína iminente diante de nós, e, atrás, o cativeiro ou a morte. Contudo, a
voz de Deus ordena claramente: ‘Avante!’ Devemos obedecer a esta ordem mesmo que os nossos
olhares não consigam penetrar as trevas, e sintamos as frias vagas em redor dos nossos pés. Os
obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante daquele que se detém
ou duvida. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra de incerteza desapareça, e não
exista nenhum perigo de fracasso ou de derrota, jamais obedecerão. A incredulidade fala ao nosso
ouvido: ‘Esperemos até que os impedimentos sejam removidos, e possamos ver claramente o
nosso caminho’; mas a fé insiste corajosamente em avançar, esperando tudo, acreditando em tudo” 
(Patriarcas e Profetas, p. 250, ed. P. Servir).

3. Êxodo 14:3 proporciona este interessante detalhe à história: “Então Faraó dirá dos filhos de Israel:
‘Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou’” (ARC). Originalmente, Moisés tinha a intenção
de se dirigir à Terra Prometida através do deserto, mas Deus redirecionou-o para Sul. Ao ouvir
estas notícias, Faraó sabia que eles estavam completamente ‘cercados,’ uma vez que, naquela
altura, as águas do Mar Vermelho se estendiam até aos Lagos Amargos. (Nos tempos antigos, o
Mar Vermelho estendia-se muito mais para Norte do que hoje.) Por isso, Faraó assumiu que Moisés
os teria presos contra o Mar Vermelho. Mas a visão de Deus é muito mais abrangente do que a
visão humana. Quando não conseguirmos ver uma saída de circunstâncias probantes, Deus sabe
milhões de maneiras para nos livrar.
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Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Divida os alunos em pequenos grupos e peça a cada grupo para criar uma lista intitulada “Dez Maneiras 
de Topo para Edificar a Fé”. Incentive cada grupo a pensar em formas específicas em que podemos edificar 
a fé. Depois, peça a cada um que partilhe a sua lista com toda a classe da Escola Sabatina. Depois de todos 
terem ouvido as listas todas, o grupo todo deve escolher as melhores sugestões das diferentes listas para 
formar uma lista combinada dos melhores dez.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A história do livramento de Israel, por Deus, sublinha as confusas realidades da fé. Parece que a jornada 
espiritual de cada um é composta de cumes de montanha e vales. No caso de Israel, tinham acabado de 
sentir a experiência da miraculosa escolta de Deus através do Mar Vermelho e já se estavam a queixar 
de que Deus os tinha abandonado. Lamuriavam-se: “Devíamos ter ficado no Egito em vez de vir morrer 
no deserto.” Como a sua história espelha, muitas vezes, a nossa própria, esta lição proporciona uma 
oportunidade ideal para explorar formas em como podemos manter a nossa fé forte tanto nos jardins 
floridos como nos desertos.
Esta história também oferece uma maravilhosa metáfora da salvação. Tal como Deus interveio pelos Seus 
filhos de antigamente, Ele está ansioso por guiar os Seus filhos, hoje. A libertação vem pela mão de um 
Deus gracioso – não é ganha nem merecida e é, indubitavelmente, a mais notável história da raça humana.
Finalmente, esta história providencia perspetivas para a adoração. Tal como Moisés dirigiu o povo de Deus 
no cântico de libertação depois de atravessarem o Mar Vermelho, também a nossa adoração é em resposta 

Sugestões para um Ensino de Excelência

Atualizando
Uma estratégia de ensino que pode ser eficaz, convida os alunos a passarem 
à ação e a participarem no drama da história. Uma forma de usar esta técnica 
na história dos Israelitas a atravessarem o Mar Vermelho é convidar os alunos 
a reescreverem o cântico de livramento (Êxodo 15:1-18) usando linguagem 
contemporânea. Depois, peça-lhes que dividam o seu “cântico” em atos e o 
apresentem como um teatro lido.
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à provisão de Deus para nós. Adoramos o nosso maravilhoso Deus porque, em Cristo, Ele providenciou uma 
forma de escape do pecado e da morte. Que mais podemos fazer senão cantar e gritar os Seus louvores? 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 24, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 6
Acampamento Infeliz

História das Escrituras: Êxodo 15:22-27; 16-18 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 25, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história dos Israelitas a vaguearem pelo deserto liga-se com a nossa história de hoje de diferentes 
maneiras. Primeiro, encontramos uma lição sobre contentamento. Deus manifestou-Se aos Judeus 
duma forma dramática. Separando o Mar Vermelho para que passassem em segurança, afogando o 
exército de Faraó, guiando-os com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, 
fornecendo-lhes codornizes e maná para comerem, transformando uma rocha num poço artesiano 
– estas são algumas das maneiras miraculosas que Deus providenciou para a Sua nação escolhida.
No entanto, eles queixaram-se de que não eram suficientes. Ainda hoje é fácil murmurar apesar do
derramamento sobrenatural da graça de Deus. Quando aprenderemos a simplicidade? A paz? O
contentamento?
Esta história também é sobre confiar. Uma vez após outra, Deus mostrou ser digno de confiança. É difícil
compreender porque os Israelitas duvidaram de Deus. Afinal de contas, Ele veio sempre em seu socorro.
Sempre! E, no entanto, não obstante toda a fidelidade de Deus, a dúvida manchou, muitas vezes, aquela
confiança infantil para com o Pai.
Esta história também toca no assunto do aborrecimento. Se não tivermos cuidado, também podemos ficar
tão absorvidos em nós próprios que até mesmo o Criador e Mantenedor de toda a vida fica submerso
pelas nossas trivialidades. Temos de reconhecer os encontros divinos como tais e guardar-nos contra
ficarmos tão enamorados de nós próprios que já não nos maravilhamos com o Todo-Poderoso.
Depois de tudo, esta história mostra a graça de Deus pelos Seus Filhos. Tal como Deus guiou o Seu povo
no mundo antigo, Ele anseia moldar e guiar o Seu povo hoje. Esta história desafia-nos a todos – jovens e
velhos – a confiar em Deus e a seguir a Sua liderança.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender que Deus é absolutamente digno de confiança. (Saber)
3 Serão sensibilizados para a realidades sobrenaturais na vida comum. (Sentir)
3 Ser desafiados a confiar completamente a sua vida a Deus. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Contentamento/Paz
3 Simplicidade
3 Aborrecimento
3 Confiança
3 O Sábado *
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR
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Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.

Atividades Adicionais
Atividade          Sofrimento Ignorância
Raiva Riqueza Ganância
Tecnologia         Pressão de grupo    Orgulho
Ateus

Agora lista mais três barreiras possíveis para confiar em Deus:

Completa as seguintes afirmações:
Confiar em Deus ...
Parece-se com:
Sente-se como:
Soa a:

Ilustração
Não é que o Lance não confiasse em Deus. Confiava – desde que Deus Se portasse como Deus. Isso 
significava que Deus precisava de ser um Pai Natal celestial e desse montanhas de saúde e felicidade. 
Também esperava que Deus mantivesse a sua conta bancária com uma liquidez permanente.
Durante algum tempo, Lance foi um grande crente. Teve notas altas em todas as disciplinas, mesmo sem 
estudar (“Eu apenas confiei em Deus e Ele deu-me sabedoria,” dizia), recebeu um Mustang descapotável 
pelo Natal (“A companhia do meu pai ficou conhecida”), e namorava uma moça que podia começar uma 
revolução só com a sua beleza (“Ela não tem nenhuma biblioteca lá em cima – mas que escadaria!”).
Mas, depois, algumas quedas partiram a vida de porcelana de Lance. Num ano, o negócio do seu pai ficou 
de pernas para o ar, a sua namorada fugiu com o capitão da equipa de basquetebol, e ele adormeceu 
enquanto conduzia e atirou o seu carro contra um poste telefónico.
De repente, Deus não Se estava a comportar como costumava. Pelo menos, era assim que parecia ao Lance. 
Como posso confiar em Deus, perguntava-se Lance, se a minha vida é tão miserável como a de qualquer outro?
No fim, a fé de Lance era condicional: ele faria a parte de ser cristão, desde que Deus mantivesse o Seu lado 
do negócio. Mas, quando a vida se tornava amarga, Lance cobrava a Deus.
Infelizmente, Cristãos mornos como o Lance são tão comuns como uma constipação. São quentes 
enquanto as coisas estão a correr suavemente, mas quando a turbulência lhes bate, dizem mal de Deus 
durante toda a tormenta.

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
A fé de Lance não é nada de novo. É, pelo menos, tão antiga como os filhos de Israel. Quando Deus estava 
a agir como Deus – surrando os mauzões com as pragas, dividindo o Mar Vermelho, transformando a rocha 
numa fonte, etc. – então era de confiança. Mas, quando as regalias se foram, também a sua fé se foi.
Confiar em Deus é a mesma história, hoje. Haverá tanto milagres como miséria. A questão-chave é esta: 
Confiarás em Deus em todas as circunstâncias?

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 O que sobressai para ti, nesta história?
3 Porque supões que os Israelitas eram tão fracos na fé? 
3 Alguma vez dás por ti hesitante na tua confiança em Deus?
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Considera o texto: “E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Aarão, no 
deserto” (Êxodo 16:2, ARC). O que é que achas do detalhe de que “toda a congregação” participou no 
grupo, sentindo pena de si mesmos? O que nos ensina isso sobre a pressão de grupo? “E os filhos de Israel 
disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos 
sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até fartar! Porque nos tendes tirado para este deserto, 
para matardes de fome a toda esta multidão” (versículo 3, ARC). Supões que os Israelitas estavam a exceder-
-se um bom bocado? O comentário sobre morrerem no Egito parece-te um tanto melodramático? Explica
a tua resposta.
“Tendo, pois, ali, o povo sede água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: Porque nos fizeste subir do Egito,
para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado?” (Êxodo 17:3, ARC). Como é possível que
os Israelitas se queixassem sobre a sua sede, tão pouco tempo depois de Deus ter cuidado da sua fome ao
providenciar o maná? Consegues pensar noutros exemplos na Bíblia em que as pessoas se queixaram de
Deus? (Jonas, Jeremias, Elias, etc..) Identifica linhas comuns que se interlacem em todas as histórias. (Ou, se
tiver alunos suficientes, marque-as a três grupos para que comparem, eles próprios, as histórias).
Envolva os alunos numa conversa sobre o que significa, hoje, “confiar em Jesus.” Explique que “confiar em Jesus” 
significa simplesmente acreditar que Jesus estava certo quando ensinou o que ensinou. Se confiamos n’Ele,
então viveremos de acordo com os Seus ensinos. Para tornar esta ideia prática, vá ao Sermão da Montanha
(Mateus 5-7) inquirindo os jovens sobre o que significa, em termos práticos, confiar em Jesus nas áreas da nossa
vida sobre as quais Ele fala. Por exemplo, leia Mateus 5:27-30, e depois pergunte o que significa confiar em
Jesus no que respeita à pureza sexual; leia Mateus 6:25-34 e pergunte o que significa confiar a Jesus as nossas
preocupações; leia Mateus 7:1-5 e debata confiar em Jesus à luz da nossa propensão de julgar os outros. No fim, 
ajude os alunos a ver que “confiar em Jesus” significa crer e comportarmo-nos como se pensássemos que Jesus
sabia o que dizia. É assim simples. 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Em Êxodo 16:25-28, Moisés diz aos Israelitas que não encontrariam maná no Sábado. Podiam colher 
uma porção dobrada na sexta-feira e “não cheirou mal, nem nele houve algum bicho” (versículo 24, ARC). 
Note que a observância do Sábado fazia parte da cultura judaica mesmo antes de Deus ter dado os Dez 
Mandamentos. Ainda hoje, Deus pede ao Seu povo escolhido que se lembre do Sábado. Tal como foi, para 
os Israelitas de antanho, uma questão de confiança, assim permanece, hoje, uma questão de confiança em 
Deus para os verdadeiros seguidores. Como assim? Jon Paulien sugere três razões:*
1. O Sábado é a resposta ideal àquilo que Jesus fez por nós.
O Sábado recorda-nos que devemos repousar da nossa infindável luta para sermos suficientemente bons, 
para pararmos de pecar, de tentarmos ganhar a nossa ida para o Céu. E, no nosso frenesim para sermos
suficientemente bons, Deus sussurra o dom do Sábado como lembrança para descansarmos. O trabalho
terminou com Cristo na cruz. Envolva-se na alegria de estar, simplesmente com Ele. Descanse.
“Portanto, ainda é possível para o povo de Deus um descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo
dia. Porque aquele que entrar no descanso de Deus descansará das suas obras exatamente como Deus
descansou. Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse lugar de descanso de Deus. Que ninguém siga o mau
exemplo daqueles que desobedecem” (Hebreus, 4:9-11, BBN).
2. O Sábado é um teste ideal de lealdade para com Deus.
Até os não-crentes acreditam que não se devia roubar ou matar ou mentir. A maior parte das pessoas
observam nove dos Dez Mandamentos. Mas são poucos os que guardam todos os mandamentos –
incluindo o quarto. Porque é tão importante o mandamento para “lembrar o dia de Sábado”? É importante
porque é um símbolo de confiança em Deus. Não é lógico. Descansar no Sábado simplesmente porque
Deus assim o diz é uma noção absurda para aqueles que não confiam em Deus. Mas como Deus é um
amigo pessoal em Quem se pode confiar completamente, nós obedecemos. E essa é toda a lógica de que
os Seus verdadeiros seguidores necessitam.
3. O Sábado é o símbolo ideal para seguir Jesus para sempre.
Jesus guardou o Sábado. Por isso, Ele deu o exemplo aos Seus seguidores.
Uma senhora Cristã que tem causado impacto na vida de centenas para a causa de Cristo vive o simples
moto: “Sim, Senhor!”
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Esse é o moto do remanescente de Deus. A oração daqueles que confiam completamente em Cristo será: 
“Se Jesus guardou o Sábado e me pede que faça o mesmo, então, ‘Sim, Senhor!’”
_________
* Adaptado de: Jon Paulien, What the Bible Says About the End-time (Hagerstown, Md.: Review and Herald
Pub. Assn., 1994), pp. 126-129.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais 
diretamente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo. 

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Leve uma série de revistas e peça aos alunos que analisem os anúncios que elas têm. Faça notar que os 
cérebros mais brilhantes do mundo se devotam a venderem-nos a mensagem de que “ficaremos mais 
felizes quando tivermos um carro mais rápido e férias mais calmas, quando tivermos coxas mais finas e 
bíceps maiores, quando estivermos mais bronzeados e tivermos dentes mais brancos.” Os publicitários 
convenceram-nos de que precisamos de gastar dinheiro para alterar cada parte do nosso corpo exceto 
os músculos das nossas unhas dos pés (e é só uma questão de tempo até que alguém apareça com uma 
máquina e uma publicidade para descobrir isso).
Convide os alunos a olharem novamente para os anúncios, mas, desta vez, a vê-los através das “lentes 
da confiança em Deus.” Por outras palavras, se confiarmos completamente a Deus todas as nossas 
necessidades (como os Israelitas não fizeram, no deserto), não precisaremos de comprar o que o anúncio 
nos diz que não seremos felizes até termos o mais recente, maior produto do mercado. Como é que a 
confiança em Deus muda a nossa perspetiva sobre aquilo de que precisamos? 

Sugestões para um Ensino de Excelência

O Laço Emocional
Um dos objetivos do ensino eficaz procura convidar quem aprende a experimentar a emoção da 
história. Para que uma aprendizagem transformadora aconteça na vida, os professores deveriam 
tentar fazer mais do que simplesmente debitar informação. Para que a lição seja memorável, os 
alunos deveriam sentir profundamente a história.
Pense em todas as emoções básicas mostradas nesta história dos Judeus no deserto e tente 
envolver os alunos de tal forma que os ajude a sentir estas emoções. Por exemplo, poderá arrumar 
a Escola Sabatina como se fosse um tribunal. Designe uma pessoa para ser o advogado de defesa 
(representando Moisés e/ou Deus) e outra pessoa representando uma ação judicial cheia do 
povo de Deus. Deixe que os alunos preparem o seu caso e depois discuta a justiça ou injustiça da 
experiência no deserto que os Israelitas tiveram de suportar. Quanto mais inflamado se tornar o 
tribunal, melhor! Afinal de contas, é a emoção que ligará permanentemente a mensagem à mente 
deles.
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Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Esta lição oferece uma oportunidade ideal para convidar os alunos a confiar totalmente a Deus todas 
as suas necessidades. A graça que Deus mostrou para com os Israelitas ao cuidar de tudo aquilo de 
que precisavam, é a mesma graça que Deus anseia mostrar aos Seus filhos, hoje. Uma das maneiras 
em que podemos entrar neste ritmo de confiança é observando o Sábado. O resultado de confiarmos 
completamente em Deus é sempre paz e contentamento.
Hoje, muitas pessoas lutam com um espírito de inquietação e aborrecimento. Vão na conversa de que 
só serão felizes quando tiverem um novo carro ou uma namorada mais bonita ou um emprego melhor. 
É o seguidor maturo de Cristo que descobre a alegria de confiar totalmente em Deus. Através de uma 
vida de simplicidade e de confiança radical em Jesus, podemos experimentar uma aventura de fé que é, 
realmente, fora deste mundo. Se os Israelitas tivessem confiado em Deus no deserto, teriam ficado mais 
calmos quanto à suposição de que Deus cuidaria deles. Talvez, então, tivessem desfrutado dos incríveis 
milagres com os quais Deus os abençoou em vez de se queixarem de que Deus os estava a levar por aqui 
e por ali. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 25, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 7
A Aliança de Amor

História das Escrituras: Êxodo 19-24 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 26, 28, 31, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Os Israelitas foram levados de uma vida de escravatura para um lugar onde poderiam começar uma nova 
vida com novas possibilidades. Mas a ideia de serem filhos de Deus também era nova. A religião do Egito 
tinha corrompido tanto os filhos de Abraão que eles não tinham ideia do que era servir o Deus chamado 
Jeová. E, como acontece numa embaraçosa apresentação entre dois estranhos, o relacionamento entre 
Deus e Israel começou com perguntarem-se a eles mesmos como seria Deus e o que Ele quereria deles. 
O próprio fundamento do relacionamento de Deus com Israel era baseado na realidade da sua libertação. 
“Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim” (Êxodo 
19:4, ARC). Livres da opressão da escravatura e da influência da idolatria, os Israelitas foram escolhidos 
para entrar noutro capítulo da aliança humana com Deus (um relacionamento de ligação legal celebrada 
entre duas partes) – para serem um povo com propósito para o mundo. Ellen G. White afirma que “Deus 
honrou-os, fazendo deles os defensores e guardiães da Sua lei. Mas esta deveria ser considerada como um 
depósito sagrado para todo o mundo. Os preceitos do Decálogo são adaptados a toda a humanidade, e 
foram dados para a instrução e governo de todos” (Patriarcas e Profetas, p. 265, ed. P. SerVir).
Da mesma maneira que cada relacionamento saudável tem regras que modelam a forma como dois 
parceiros pensam e se comportam um com o outro, também Deus e Israel entraram numa aliança sagrada 
um com o outro. Os Dez Mandamentos eram específicos, uma série de preceitos intemporais delineando 
claramente o relacionamento de ligação legal contraído com Deus, que também afetou o relacionamento 
de uns com os outros. O princípio subjacente de todos os mandamentos era um apelo para amar Deus 
de todo o seu “coração, mente e força.” Uma abordagem assim apaixonada de pensar e crer podia instar, 
potencialmente, um mundo absorvido nele mesmo e ignorante a voltar para o seu Criador. Esta lição é a 
história de como essas leis foram comunicadas e qual foi a intenção. 

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Pensar na natureza e no propósito da Lei de Deus. (Saber)
3 Sentir, nos mandamentos que Ele dá, o sincero desejo de Deus de uma caminhada íntima com as 
pessoas. (Sentir)
3 Decidir viver em harmonia com o Deus que os redimiu do pecado. (Responder

III. EXPLORAR
3 Grande conflito1

3 Ser digno de confiança
3 Lei de Deus2

Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

1 Crença Fundamental Nº 8
2 Crença Fundamental Nº 19
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ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.

3 O que avaliaste em primeiro, segundo e terceiro lugar, e porquê?
3 Que mandamento, se sinceramente observado pelas pessoas, faria mais diferença no mundo e 
porquê?

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Kenneth James geria um grande condomínio de apartamentos. O enorme complexo de apartamentos 
tinha uma grande necessidade de manutenção, de cuidado e de reparações, por isso Ken contratava uma 
equipa de manutenção de topo da qual tinha altas espectativas. Ken tinha três regras para a equipa de 
manutenção:
Serem sempre simpáticos e respeitadores dos inquilinos – não interessando as circunstâncias.
Estarem sempre dispostos a fazer as pequenas coisas que fizessem os inquilinos sentirem-se confortáveis 
e cuidados.
Prometerem sempre menos e fazerem mais.
Quando um lava-louças pingava ou uma porta precisava de ser arranjada, a equipa de Ken obedecia 
fielmente às simples regras que foram dadas aos empregados. Por vezes, um membro da equipa 
comprometia uma das três regras, e Ken levava-os ao seu escritório e mostrava-lhes fotografias suas e 
das pessoas que viviam no complexo. Ele recordava-lhes: “Estas pessoas são a causa de nós aqui estarmos. 
Tenho uma boa amizade com muitas delas e espero vir a ter com o resto. Se querem trabalhar aqui, têm 
de fazer mais e prometer menos.”
Com o passar do tempo, a equipa de manutenção começou a ver o impacto dessa ética de trabalho e a ter 
muito orgulho em todo o sistema. Trabalhar para Ken e para os inquilinos que viviam no condomínio de 
apartamentos tornou-se um prazer, e as “regras” uma alegria e, por fim, uma segunda natureza.

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Será possível que deixar que a Lei de Deus entre no coração como é afirmado em Hebreus 10:16 e Jeremias 
31:33 ocorra através de um processo semelhante ao que é delineado na ilustração acima?
O que aconteceu primeiro, o orgulho, a alegria ou a obediência?

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Êxodo 24:10 diz que Moisés e os outros “e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma 
obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade” (ARC). A tradição hebraica diz que os 
Dez Mandamentos foram cortados do pavimento de safira. Compara este versículo com Números 15:38-40. 
Porque achas que as franjas das bordas deveriam ter um cordão azul? De que cor é a safira?
3 Uma aliança é um relacionamento que liga legalmente duas partes. Onde vês, nesta história, alguns 
elementos de uma aliança? Vê também as Frases-chave.
3 Porque achas que Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites?
3 Porque pensas que esta história de Deus a dar a Sua Lei ao povo é importante, hoje?
3 Quando a Lei foi dada aos filhos de Israel para que vivessem por ela, eles já tinham sido libertados 
do Egito e dos seus opressores. Como descreverias o relacionamento entre salvação (ser redimidos 
pela graça de Deus) e obedecer à Sua Lei?
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Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Vendo a Face de Deus na Lista
Muitas vezes refere-se à Lei de Deus como sendo a “transcrição do caráter de Deus.” Se pensares nos traços 
de caráter de pessoas que conheces, podes imaginar as regras pelas quais vivem. De muitas maneiras, a 
Lei de Deus, mesmo na forma de uma lista de coisas a fazer e a não fazer, esboça e retrata como Deus é.
Porque é tão importante que nós cumpramos “não matarás”? Porque Deus é a origem da vida, e Ele decidiu que 
a vida é sagrada. Nós não dizemos “falsos testemunhos” porque Deus é verdade. Devemos manter-nos fiéis aos 
nossos cônjuges porque Deus é puro e fiel – sempre. Em cada mandamento existe uma qualidade permanente 
que transmite algo sobre quem Deus é. Examina os Dez Mandamentos em grupos ou pares e vê não só o que 
Deus quer que faças ou não faças, mas também o que cada mandamento diz sobre o caráter de Deus.

A Pedra Azul, o Trono, e Cristo
A tradição hebraica diz que a Lei de Deus foi esculpida numa sólida pedra de safira retirada de um local 
específico do Monte Sinai. A Bíblia também parece apoiá-lo:
Em Êxodo 24:10, a Bíblia diz que Moisés e outros “e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia 
como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade” (ARC). Quando o profeta 
Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, há uma importante semelhança daquilo que Moisés viu no 
monte: “E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, 
como de uma safira; e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto, 
sobre ele” (Ezequiel 1:26, ARC). Pode ser que a Lei de Deus tenha sido cortada do próprio trono de Deus. 
Além disso, foi ordenado aos Israelitas que se lembrassem de guardar a Lei de Deus, usando, para isso, 
franjas na bainha das suas vestes, debruadas com um cordão azul (Números 15:38-40).
Outras passagens identificam uma rocha específica no monte que, quando lhe batessem, proporcionaria 
água para os filhos de Israel (Êxodo 17:6). Em I Coríntios 10, Paulo afirma que os Israelitas “todos comeram 
de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da 
pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo” (versículos 3 e 4, ARC). Mesmo a cena do trono de 
Deus no Céu, no último capítulo da Bíblia, faz uma ligação entre o eterno trono de Deus e a água que dele 
manava: “E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e 
do Cordeiro” (Apocalipse 22:1, ARC). Há uma interessante ligação entre a Lei de Deus, o Seu trono, e o Seu 
Filho, Jesus Cristo.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Ferramentas de Estudo: Concordância
Ensinar os jovens a usar a concordância para investigarem um tópico, uma palavra, ou um tema é um 
exemplo de elevada ordem mental. A concordância é um índice de cada palavra usada nas Escrituras 
e onde ela se encontra.
Por exemplo, se os seus jovens quiserem aprofundar o estudo desta semana ainda mais, podem 
consultar, numa concordância, a palavra “trono,” e ficarão a saber que “trono” é mencionado pelo 
menos 150 vezes na Bíblia e onde poderão encontrar cada referência. Algumas passagens podem ser 
irrelevantes, mas outras podem ser iluminadoras. É muito entusiasmante vê-los fazer descobertas e 
procurarem por iniciativa própria. Quando capacitamos os jovens com as ferramentas de estudo, eles 
podem tornar-se “pensadores e não meros refletores”.
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3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Peça a cada aluno que responda, sozinho, à seguinte pergunta: Se todas as pessoas do mundo guardassem 
perfeitamente um dos Dez Mandamentos, que mandamento teria mais impacto no bem-estar da 
Humanidade? Peça-lhes que escrevam num papel o mandamento que eles acham que mudaria mais o 
mundo, e depois separe-os em pares e deixe-os comparar as notas. Peça à classe que partilhe o mandamento 
que escolheram e digam porquê. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
No Egito, os filhos de Abraão, Isaque e Jacob tinham-se esquecido de Quem Deus era e também de 
quem eles eram. Quando Deus libertou os Seus filhos dos seus opressores, eles não sabiam Quem Ele 
era. A Lei foi-lhes dada tanto de uma forma geral – Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de toda a tua força – como nos “faz e não faz” mais específicos dos Dez Mandamentos. 
Estes mandamentos não foram dados para que eles ganhassem a sua salvação, mas foram dados para os 
capacitarem a compreender completamente Aquele que os salvou.
Cada relacionamento duradouro está estruturado por regras. A Lei de Deus era um retrato da Sua bondade 
e justiça. E ao guardarmos os mandamentos de Deus iremos conhecê-l’O melhor. Os mandamentos 
de Deus para que sejamos fiéis, honestos, abnegados, contentes, respeitadores e ligados a Deus como 
Criador, só enriquecerão a nossa compreensão de Deus. Era plano de Deus que à medida que as pessoas 
experimentassem estas qualidades na sua própria vida, outros no mundo que não conhecessem Deus 
fossem atraídos pelo caráter dos filhos que vivessem em harmonia com a Sua Lei. O que aconteceria ao 
teu mundo se permitisses que a Lei de Deus fosse escrita no teu coração e na tua vida? 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 26, 28, 31, ed. P. SerVir., 
ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 8
Deus Pensa Duas Vezes

História das Escrituras: Êxodo 32-34 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 27, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história da viagem de Israel para a terra prometida de leite e mel está crivada de momentos de descrença 
e desobediência. Entre os muitos milagres da mão de Deus a dirigi-los e do seu terno cuidado, a atitude de 
rebeldia do povo produziu tendências para o pecado e a idolatria que eram difíceis de quebrar. Esta lição 
marca um ponto central da liderança de Moisés e mostra quão difícil é quebrar os hábitos do pecado sem 
uma mudança de coração.
Enquanto Moisés comungava com Deus no monte, os sinais da contínua presença de Deus eram 
claramente visíveis para o povo. Alguns pensavam que teria acontecido alguma coisa a Moisés. Patriarcas 
e Profetas afirma que “embora a nuvem ainda estivesse à vista, muitos no acampamento pensavam que o 
seu chefe tinha desertado, ou que fora consumido pelo fogo devorador” (p. 275, ed. P. SerVir). Em vez de 
refletirem sobre a forma como Deus os tinha guiado no passado e permanecerem fortes na sua crença em 
Deus, permitiram que a sua mente endurecesse numa nova rebelião. Alguns dos Israelitas pressionaram 
Aarão a fazer-lhes um bezerro de ouro e a instituir um festival de adoração idólatra.
Deus informou Moisés do comportamento ímpio dos Israelitas e tomou a decisão de os destruir e de 
começar de novo, prometendo que, em vez deles, faria da família de Moisés uma grande nação. Na 
realidade, Moisés teria sido o novo Abraão – o avô de uma grande nação. Mas Moisés deu o exemplo de 
uma liderança altruísta e de uma humildade como a de Jesus ao sugerir uma forma diferente. Ele suplicou a 
Deus que mudasse de ideia e que poupasse o povo, mesmo se isso significasse apagar o seu próprio nome 
do livro da vida. A oração de Moisés fez com que Deus Se apiedasse e desse ao povo outra oportunidade. 
Embora esta história esteja cheia de desastre e de propensões humanas para o pecado, ela mostra a graça 
e a justiça de Deus e a terna humildade de Moisés demonstrada a favor do povo.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Descobrir a maneira como os acontecimentos expõem o caráter de Deus, do povo e dos líderes. (Saber) 
3 Sentir a ciumenta paixão de Deus por um povo que O ame e Lhe obedeça. (Sentir)
3 Determinar aliar-se do lado de Deus quer a tentação esteja perto ou longe. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Adoração
3 Ira
3 Idolatria
3 Pressão de grupo
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas respostas.
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Poderia perguntar: o que pensas que os motivou a fazer sacrifícios? Como é que estes sacrifícios afetaram 
a vida deles? O que é que isso te diz?

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Um grupo de investigadores estava a estudar o padrão de alimentação do atum a sul da costa da Austrália. 
Um pequeno senão no programa aconteceu quando um grande tubarão branco saltou a cerca elétrica que 
rodeava o sítio dos peixes na água. Naturalmente, de início o tubarão festejou com o banquete de atuns 
durante uma época antes que os investigadores tivessem notado que ele estava na área. O espantoso foi 
a maneira que os atuns encontraram de evitar o tubarão esfomeado. Os observadores notaram como, de 
cada vez que o tubarão vinha à superfície, os atuns se precipitavam para o fundo, e quando o tubarão 
nadava para o fundo os atuns nadavam para cima. Basicamente, os atuns aprenderam a evitar ser comidos 
ao porem sempre uma distância de segurança entre si e o tubarão.
Faz sentido evitar, de maneira semelhante, a tentação. Mas quão realista é “evitar” a tentação, ou estar 
sempre a “correr na outra direção”, quando a oportunidade para um comportamento dúbio se apresenta? 
Por outro lado, precisamos de evitar a tentação colocando-nos longe dela. Mas, também poderá ser 
que nem sempre tenhamos oportunidade para evitar circunstâncias que nos tentam, por isso temos de 
acreditar tão firmemente na Palavra de Deus e na Sua orientação que possamos ser fortes mesmo quando 
enfrentamos a tentação face-a-face. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Os atuns da história acima aprenderam a evitar o perigo pela distância, mas o que acontece quando 
a tentação e o pecado estão a saltar, a gritar e a dançar mesmo à tua frente, como aconteceu quando 
Moisés permanecia no monte? Antes que se dessem conta, muitos estavam a adorar um bezerro de ouro, 
afirmando “Este é o deus que nos tirou do Egito.” Pensa na forma como os Israelitas reagiram e procura 
lições na história bíblica desta semana. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Ao leres esta passagem, que palavras ou frases se evidenciam como essenciais à história?
3 Quem são os personagens principais mencionados, e como são o seu caráter e personalidade 
refletidos neste acontecimento?
3 O que é que é chocante na atitude e comportamento de Deus nesta história? 
3 O que é único sobre Moisés e a sua atitude e comportamento nesta história? (Talvez tenhas de ler o 
resto da história para conseguires ter o quadro geral.) Nesta história, que evidência tens da reputação 
de Moisés de ser um homem de grande humildade?
3 Porque achas que foi tão fácil, para os Israelitas, escorregarem e caírem num comportamento 
pecaminoso? Durante quanto tempo é que os milagres que Deus fez a favor dos Israelitas conseguiram 
manter as suas crenças? Isso é verdade para as pessoas de hoje? Que tipo de paciência se deve ter 
para com as pessoas que são novas na família de Deus? As pessoas que, nesta história, levaram Israel 
a pecar foram tratadas com dureza? Que evidência da misericórdia de Deus é revelada para com elas? 
Foi-lhes dada oportunidade para se explicarem ou para fazerem o que é correto?
3 Vamos ler o resto da história e fazer uma lista de quatro ou cinco versículos-chave que captem a 
sua essência.  

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A história desta semana está cheia de algumas perspetivas fantásticas sobre as qualidades dos bons 
líderes, e sobre o caráter da graça de Deus misturada com a Sua imutável insistência sobre lealdade. 
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Há vislumbres da forma como os nossos hábitos pecaminosos têm a tendência para serem difíceis de 
morrer e da maneira como os milagres não aprofundam, realmente, a nossa crença como pensamos que 
deveriam. Enquanto discute esta história com a sua classe, pense nas seguintes imagens que brotam dela.

Sobre Moisés e Humildade
Moisés tem a reputação de ser um homem humilde. Contudo, imagens de um profeta de Deus de vara na 
mão e a respirar fogo que abriu o Mar Vermelho também são muito reais. Onde o vemos a ser humilde? 
Pensa na maneira como ele reage à decisão de Deus de desistir de Israel e de começar de novo:
Deus renega Israel – Antes, Deus tinha-Se referido aos Israelitas como “Meu povo” quase 20 vezes (Êxo. 
3:7; 3:10; 5:1; 7:4; 7:16, etc.). No entanto, quando os Israelitas se rebelaram e fizeram o bezerro de ouro, 
Deus parece renegá-los, dizendo a Moisés: “Vai, desce; porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se 
tem corrompido” (Êxo. 32:7, ARC). Deus está completamente furioso com eles e diz: “Agora, pois, deixa-me, 
que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma: e eu farei de ti uma grande nação” (versículo 10, 
ARC). Bem, Moisés poderia ter-se sentido lisonjeado por uma oportunidade dessas – uma oportunidade 
de começar de novo e tornar-se no novo pai do povo escolhido de Deus. Mas Moisés suplica a Deus que 
poupe a multidão desobediente e até diz: “Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do 
teu livro, que tens escrito” (versículo 32, ARC). Por fim, Moisés, no seu altruísmo, consegue que Deus lhes 
dê outra oportunidade. Já consideraste as coisas que tornam grandes, as grandes pessoas? Pensa sobre os 
personagens bíblicos e o que realmente fizeram que os tornou famosos.

Sobre Oração
Outra discussão intrigante refere-se à natureza da oração e se as nossas orações podem, realmente, 
persuadir Deus a fazer outra coisa diferente da que Ele faria. Ellen G. White discute isso em O Grande 
Conflito: “O mesmo compassivo Salvador vive hoje, e está tão disposto a escutar a oração da fé, como 
quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano 
de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não concederia se o não pedíssemos assim” 
pp. 438 e 439, ed. P. SerVir; itálicos acrescentados).
Como é que o conhecimento disto muda o modo como deveríamos orar? Como é que muda quantas 
vezes deveríamos orar? Como muda aquilo sobre que oramos?

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 

Sugestões para um Ensino de Excelência

Leitura Dramática
Por vezes, ler as Escrituras pode tornar-se redundante, embora todos tenham oportunidade de ler. 
Frequentemente, a fluidez da história ou dos detalhes podem perder-se se a história não for lida 
cuidadosa ou entusiasticamente.
A lição desta semana (Êxodo 32-34) é uma história fascinante com vários personagens a falarem, 
dizendo coisas bastante espantosas. Fotocopie os personagens e realce as partes que os leitores 
devem ler. Uma parte pode ser a do narrador, outra parte – Deus, outra – Moisés, etc.. Faça os alunos 
praticarem a leitura uma ou duas vezes lá fora ou no corredor antes da classe para que a leitura possa 
ser fluida. Pode pedir aos alunos que primeiro leiam a história silenciosamente e depois a dramatizem. 
Este exercício pode evocar maior interesse e, portanto, chamar mais a atenção, já para não mencionar 
o envolvimento de uma mão-cheia de alunos de forma criativa.
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comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Divida os alunos em grupos de dois ou três para o seguinte exercício. Peça a cada pessoa para fazer 
uma lista de cinco a 10 grandes eventos, começando com Êxodo, em que Deus tenha indubitavelmente 
mostrado a Sua proteção e cuidado por Israel. Depois, do outro lado da página, fazer uma lista idêntica 
dos modos como viram Deus trabalhar na sua vida. Mande-os partilhar as suas listas com os membros do 
seu grupo.
Para começar o debate, faça a seguinte pergunta: No calor do momento, seriam as tuas experiências 
passadas suficientes para te capacitarem a ser fiel a Deus? Se não, de que mais precisas para seres capaz 
de resistir às tentações que poderás vir a enfrentar? 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Esta história tem tantas e tão ricas lições que é difícil saber qual aplicar à nossa vida, hoje. Os Israelitas 
eram muito rápidos a esquecer o que Deus tinha feito por eles e a escorregar, inconscientemente, para o 
pecado. Alguma vez te esqueceste de dar atenção ao que Deus fez por ti? Alguma vez te esqueceste de 
te recordares?
Mais ainda, que pessoa altruísta era Moisés para se colocar em risco por um grupo de pessoas que 
pareciam incorrigíveis? Será que precisam de alguém que continue a orar por elas, mesmo quando se 
dirigem para a direção errada?
E o que dizer da forma como Deus desenha uma linha na areia e dá a todos a oportunidade de se 
arrependerem e de confessarem a sua lealdade, ou de, teimosamente, se agarrarem à sua forma de viver? 
Talvez Deus te esteja a chamar para atravessares essa linha, hoje.
Talvez te esteja a ser dada uma oportunidade nesta história para confessares a tua necessidade da graça 
de Deus e te comprometeres a seres leal a Deus.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 27, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 9
Arranjar Lugar para Deus

História das Escrituras: Êxodo 25-40 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 29, ed. P. SerVir..

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
De cada vez que a Humanidade tropeçou na sua fidelidade, Deus iniciou a reconciliação e providenciou um 
modo claro e eficaz de restabelecimento. O plano de Deus para restaurar a raça humana caída é o assunto 
central do tabernáculo que os Israelitas levavam com eles na sua viagem para a Terra Prometida. Nas 
Escrituras, é claro que o maior desejo de Deus é o de “habitar connosco”. Dada a descrença e a deliberada 
desobediência dos Israelitas, o tabernáculo teve de ser construído para albergar a presença de Deus.
A construção de um lugar de habitação assim levaria tempo, recursos e grande cuidado e, por fim, 
espelharia o santuário que existia no Céu (Hebreus 9:23 e 24). Cada detalhe do tabernáculo devia ser 
construído com precisão, porque cada aspeto da estrutura estava cheia de significado. É por isso que 15 
capítulos do livro de Êxodo são devotados aos detalhes da edificação de um tabernáculo. É possível que 
quando se estuda sobre o santuário haja tanta informação que a história sobre o coração de Deus a salvar 
o Seu povo possa, por vezes, perder-se.
Esta lição introduz a história do santuário, centrando-se nos seus derradeiros propósitos e em como o
povo de Deus respondeu à oportunidade para o construir. O conteúdo do estudo desta semana centra-se
no tema abrangente da maravilhosa iniciativa da graça de Deus na forma do tabernáculo. A passagem
central para este estudo começa com o processo de construção e termina com o seu avanço até ao ponto
em que Deus entra na Sua habitação. O pátio exterior, o altar do holocausto, a pia, o Lugar Santo, a mesa
do pão da proposição, e o altar do incenso falam do plano de Deus de fazer tudo de novo. A cortina que
separa o Lugar Santo do Lugar Santíssimo fica entre a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus como
um tremendo lembrete de que necessitamos de um mediador para acertarmos as coisas com Deus. A
própria presença de Deus estava sobre a arca da aliança e assumiu o Seu lugar de direito junto das tendas
da Humanidade. Patriarcas e Profetas desmonta o processo de construção e diz, também o que cada parte
simboliza. 

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender o propósito e significado do tabernáculo. (Saber)
3 Experimentar uma profunda apreciação pela iniciativa de Deus de lidar com o pecado e de viver com 
as pessoas. (Sentir)
3 Procurar desenvolver uma compreensão pessoal e experimentar o plano de Deus de salvação.
(Responder)

III. EXPLORAR
3 Festivais (bíblicos)
3 Santuário (o ministério de Cristo no celestial)1

3 Vida, morte e ressurreição de Cristo2

Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www. cornerstoneconnections.net.

1. Crença Fundamental Nº 24.
2. Crença Fundamental Nº 9.
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ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Em muitos bairros, quando o sol se põe, há sensores automáticos que ligam os candeeiros das ruas. É 
possível que nem notemos quando eles se ligam e desligam – eles estão sempre ali. Num entardecer, 
enquanto visitava um lar de terceira idade com um grupo de jovens, conheci Damien. Todos os crepúsculos, 
sem falta, Damien senta-se junto à janela do vestíbulo. Posicionava-se de forma a ver uma rua normal que 
não tinha nenhuma beleza especial nem pontos de interesse – exceto um candeeiro. Olhava pela janela 
e apontava, “Veja, está quase na hora”. E tinha razão, pois alguns segundos mais tarde, o candeeiro da 
rua ligava-se automaticamente. Ele sorria afetuosamente à maravilha tecnológica e refletia sobre o seu 
fascínio pelo candeeiro da rua e de como ele o recordava da maneira como ele próprio tinha crescido.
Damien frequentava a escola durante a manhã e trabalhava numa serração durante a tarde. Depois do 
trabalho, dirigia-se a casa pelas estradas campestres que lhe eram familiares, enquanto o Sol se punha e 
o céu começava, lentamente, a escurecer. A sua casa ficava para além de uma pequena casa de porteira
ocupada pela sua tia e pelo seu tio, que se sentavam a ler e a conversar à luz da lareira. A luz da lareira era
sinal de que eles estavam em casa e de que ele era bem-vindo. A luz que radiava da janela era suficiente
para permitir a Damien ver o caminho para a sua porta e para, depois, se encaminhar para casa. Depois de
os visitar, ele deixava o calor da casa de porteira e fazia o seu caminho final até casa.
A luz estava sempre presente. Eles estavam sempre em casa. Ele era sempre bem-vindo. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Da mesma maneira que um candeeiro sobre a estante ou o fogo na lareira ilumina o nosso caminho e 
nos diz que alguém está em casa, o tabernáculo era uma indicação clara e vívida de que Deus estava com 
o Seu povo. Os muitos lembretes visuais eram difíceis de passar despercebidos – de colunas de fogo a
nuvens que continham a presença de Deus à glória do Shekinah que enchia o Lugar Santíssimo. A história
da construção do santuário é introduzida na lição desta semana. À medida que estudar as passagens
escolhidas e trabalhar as perguntas para estudo, mantenha presente o plano de Deus de estar presente
para o Seu povo quando este precisar. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.

3 Quais são algumas das palavras e frases-chave nesta passagem?
3 Qual é o derradeiro propósito para a construção do santuário?
3 Porque achas que Deus instruiu indivíduos para doarem, voluntariamente e segundo o seu coração, 
para a construção do santuário? (Vê Êxodo 25:2 e 36:6 e 7.)
3 Porque pensas que Deus foi tão específico nas instruções para a construção do santuário?
3 Ao leres do princípio ao fim a construção do santuário, que parte da passagem prendeu a tua 
atenção? Porquê?
3 Descreve como achas que os Israelitas se devem ter sentido quando o tabernáculo foi acabado.
3 Em Êxodo, quinze capítulos são devotados ao tabernáculo e aos serviços a serem ali levados a cabo. 
Revê estes capítulos e vê se consegues identificar temas recorrentes que parecem ser enfatizados.
3 Se tivesses de escolher um versículo que captasse a essência do tabernáculo, qual seria e porquê? 
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Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
A palavra “tabernáculo” significa um local de encontro ou de habitação. Embora seja possível perdermo-nos 
em todos os elementos do santuário, tais como as diferentes divisões, mobílias, materiais, e até os vários tipos 
de rituais que aconteciam dentro dos limites do santuário, é importante não perder de vista o propósito do 
tabernáculo. Ele aponta para, e é uma expressão do, trabalho de Cristo em prol da Humanidade. Mais ainda, 
todos os seus aspetos estão reunidos na pessoa de Cristo. Nota:
João 1:14 declara que “O Verbo se fez carne, e habitou entre nós” (ARC). O próprio nome Cristo que é dado em 
Mateus 1:23 é Emanuel, que significa “Deus connosco”. Jesus continuou este tema no Evangelho de Mateus 
quando diz: “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 
18:20, ARC). Quando Jesus dá aos discípulos a comissão evangélica, incentiva-os, dizendo: “E eis que eu estou 
convosco, todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mateus 28:20, ARC). E, por fim, o último livro da Bíblia 
transmite o mesmo tema: “E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os 
homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus” 
(Apocalipse 21:3, ARC). Uma vez mais, a mensagem do tema do santuário é sobre as pessoas estarem com 
Deus, uma condição que foi cortada pelo efeito dos nossos pecados.

Uma Perspetiva Melhor Quando o Teu Mundo Está a Desmoronar
Pergunto-me, muitas vezes: “Como é que a mensagem do santuário de Deus ajuda, realmente, os jovens, 
quando estão abatidos e desanimados ou desiludidos com a vida?” Considere o que Asaf disse no Salmo 
73:
No versículo 1, Asaf afirma: “Verdadeiramente bom é Deus para com Israel” (ARC). Quase que parece que 
Asaf está a dizer o que devia ser dito quando se diz a seguir. Os 15 versículos seguintes contêm uma 
descrição severa, até mesmo assustadora, da sua frustração pela forma como as pessoas más prosperam e 
as boas são queimadas. Asaf diz: “os meus pés quase que se desviaram” (versículo 2, ARC). Mas, quando Asaf 
junta todas as suas frustrações sobre o que Deus está e não está a fazer, acaba de encontrar a perspetiva 
certa. De onde é que ele a consegue? Os versículos 16 e 17 dizem: “Quando pensava em compreender 
isto, fiquei sobremodo perturbado; até que entrei no santuário de Deus; então entendi eu o fim deles” (ARC).
A compreensão da obra do santuário é importante para todos os povos, porque nele vemos o plano de 
Deus para lidar com o pecado e renovar todas as coisas.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 

Sugestões para um Ensino de Excelência

Criando Metáforas
Uma metáfora é um símbolo ou uma figura de retórica usada para fazer uma comparação. Muitas 
vezes, uma metáfora fará com que as pessoas pensem sobre como duas ideias estão ligadas – o que 
há de comum entre elas que as possa tornar semelhantes. Por exemplo: “Ele nadava em dinheiro” ou 
“A vida é como uma taça de cerejas”. Os alunos podem comparar as experiências da sua vida com 
tipos de tempo ou a sua personalidade com estilos de música. As metáforas alargam, com eficácia, 
o processo de pensamento para fora do caminho habitual e para dentro de uma moldura mais
criativa.
Nesta lição, discuta algumas das metáforas simbólicas para Jesus que são encontradas no santuário.
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comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
O capítulo 29 de Patriarcas e Profetas contém breves descrições dos diferentes elementos do serviço do 
santuário. Divida os alunos em pares e dê-lhes uma secção das descrições do santuário para lerem. Há, 
aproximadamente, um a três parágrafos sobre cada aspeto principal do santuário. Diga aos grupos que 
façam um desenho do que está a acontecer na sua secção do santuário. Um grupo poderá ter o pátio 
exterior, o altar e a bacia. Desafie-os a estarem preparados, quando o seu trabalho artístico for apresentado 
ao resto da classe, para descreverem o que cada parte representa e como ela aponta para Jesus. Eles 
poderão não compreender todo o simbolismo, por isso, esteja preparado para dizer: “Este tabernáculo vai 
aparecer várias vezes nas próximas semanas, e, à medida que formos avançando no Velho Testamento, 
iremos conhecê-lo melhor.” 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A beleza e a complexidade do sistema do santuário fazem com que algumas pessoas mergulhem nos 
detalhes e afastem alguns. Frequentemente, o problema é que não veem o significado e o propósito da 
construção do santuário. Ela foi necessária. Os flagrantes pecados de Israel ergueram uma alta parede 
de separação entre Deus e o Seu povo. Mas Deus desejava, desesperadamente, comunicar com ele. 
Assim, Deus arranjou uma maneira para habitarem juntos e para lhes comunicar o Seu grande Plano 
de Salvação. Foi genial o modo como Deus procurou ligar a obra mais importante para a sua salvação 
com a vida quotidiana para que eles não se esquecessem. Talvez deva ser assim que os Cristãos de hoje 
devam encontrar uma maneira de o fazer: Integrar o trabalho do Calvário em cada aspeto da sua vida. É 
necessário, e é tão fácil de esquecer.

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 29, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 10
E Eu?

História das Escrituras: Números 11; 12; Levítico 10:1-11 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 32 e 30, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Esta lição centra-se em Números 12 – a história dos ciúmes de Aarão e de Miriam por Moisés, o seu ataque 
à esposa de Moisés, Zípora, e da subsequente defesa de Moisés e do castigo de Miriam. Os alunos são 
incentivados a pensar sobre o papel dos líderes e em como respondem àqueles que estão em posições 
de liderança, especialmente se tiverem sentimentos de ciúmes e ressentimentos.
A lição do aluno não se foca diretamente na história de Números 11 da murmuração dos Israelitas sobre 
o maná e as codornizes que lhes foram dadas para comer. Contudo, esta história pode ser mencionada
na Escola Sabatina como um cenário útil para Números 12. Ela ilustra, vividamente, a pressão que Moisés
enfrentou como líder e os desafios do seu papel. Os líderes que estão a fazer a obra de Deus precisam de
encorajamento e de apoio. Um olhar mais de perto ao papel de Miriam e de Aarão junto dos filhos de Israel
recorda-nos que cada um de nós é chamado por Deus para um trabalho especial. Em vez de invejarmos
aqueles que se encontram em posições de “elevado perfil”, devíamos estar a tentar encontrar o papel que
Deus tem para nós na Sua obra.
Uma história corolária sobre liderança também pode ser referida nesta lição. Nadab e Abiú eram os mais
próximos no comando a seguir a Moisés e Aarão. Tinham desfrutado de uma liderança especial. Mas os
ciúmes que sentiam de Moisés não foi o seu pecado; caíram na cilada de Satanás da falta de disciplina e
de reverência – tópicos que se relacionam bem com Números 11.
Embora haja demasiados tópicos referenciados esta semana, como monitor, deve deixar que o Espírito o
guie para que possa escolher entre eles a ênfase de que os seus alunos precisam mais nesta altura.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Ficar a saber porque Aarão e Miriam se queixavam de Moisés, e como Deus respondeu. (Saber)
3 Simpatizar com os personagens na história e relacionar os sentimentos dos personagens com as suas 
próprias experiências da vida real enquanto lidam com os sentimentos de inveja e de ciúme. (Sentir)
3 Incentivar aqueles que estão na liderança e procurar o seu próprio papel na obra de Deus. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Liderança
3 Ciúme
3 Propósito, conhecer o seu
3 Abuso de substâncias
3 Hábitos, bons e maus
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas respostas. 
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Peça a cada pessoa para contar a altura em que tiveram ciúmes ou inveja de alguém e para explicar como 
lidaram com isso (se tiver uma classe grande, faça esta atividade em pequenos grupos). O que dizer do 
reverso? Alguém foi alvo do ciúme de outra pessoa? Como lidaram com isso? 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Há uma conhecida história de dois homens que estavam acamados num quarto de hospital. Dia após dia, 
ficavam deitados de costas com nada para fazer a não ser olhar para as quatro paredes. A cama de um 
deles ficava perto da janela e, todos os dias, era-lhe permitido que se sentasse durante uma hora. Olhando 
pela janela, ele descrevia ao outro homem o que conseguia ver através da janela.
Ao princípio, o homem da outra cama gostava de ouvir falar da mudança das cores nas folhas do parque, 
das pessoas que passavam na rua, das crianças que brincavam no parque infantil. Mas, depois de algum 
tempo, começou a sentir-se rancoroso para com o seu companheiro de quarto. Porque há de ele poder olhar 
para a janela enquanto eu fico para aqui a olhar para o teto? perguntava-se. Embora as belas descrições que 
o outro homem fazia do mundo lá fora continuassem, o homem cuja cama ficava longe da janela já não
sentia prazer nelas. A inveja e o ressentimento consumiam os seus pensamentos.
Uma noite, o homem junto à janela acordou a tossir e a engasgar-se. A sua tosse também acordou o
homem da cama ao lado. Ele podia ver o seu vizinho a tentar, em vão, chegar ao botão para chamar a
enfermeira, mas estava tão aflito que não conseguia. O homem amargo e ressentido olhava, com o seu
próprio botão ali mesmo à mão. Tudo aquilo em que conseguia pensar era: Se ele morrer, pode ser que eu
fique com a cama dele.
E, certo e sabido, o homem perto da janela morreu antes de conseguir pedir ajuda. O corpo foi retirado e, 
tão cedo quanto foi decentemente possível, o outro homem perguntou se o podiam mudar para a cama
junto à janela. Finalmente, podia desfrutar da maravilhosa vista do mundo do outro lado da janela, que lhe
tinha sido negado durante tanto tempo!
Esforçou-se para se sentar e olhar, por fim, pela janela – só para se dar conta de que a janela dava para
uma parede de tijolo. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
O povo de Deus, os filhos de Israel, caminhava pelo deserto. Não eram um grupo fácil de liderar. Primeiro, 
queixaram-se ao seu líder, Moisés, que nunca tinham mais nada para comer a não ser esse miraculoso 
maná que Deus proporcionava – e agora estavam cansados disso. Deus respondeu enviando codornizes. E 
os Israelitas comeram tanto que ficaram doentes! Moisés ainda nem tinha acabado de lidar com essa crise 
quando enfrentou um problema ainda pior – crítica e ressentimento da sua própria família. O seu irmão e 
a sua irmã, Aarão e Miriam, estavam com ciúmes da posição de liderança de Moisés, e fizeram da mulher 
de Moisés vítima da sua ira.

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
Se olharmos para a história que precede esta, em Números 11, sob que tipo de pressão achas que Moisés 
estava nesta altura? Que desafios teve de enfrentar ao liderar com os Israelitas? Como pensas que os 
diferentes indivíduos da história se sentiram no desenrolar destes eventos?
Atividade: Atribua a quatro alunos, dois masculinos e dois femininos, o papel de Moisés, Aarão, Miriam e 
Zípora. Entreviste cada um deles sobre a forma como foram afetados por estes eventos. O que achas que 
cada pessoa aprendeu com esta experiência?
Use os seguintes textos como passagens mais fáceis de ensinar e que se relacionam com a história de hoje: 
Levítico 10:1-11; Patriarcas e Profetas, capítulo 30.



48

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Desde que os Israelitas deixaram o Egito, não tinham sido senão um problema para Moisés. Queixaram-se 
de que sentiam fome e sede (Êxodo 15; 16), e Deus respondeu fazendo sair água da rocha e enviando maná 
do Céu. Depois queixaram-se do maná – queriam uma alimentação mais exótica que incluísse carne! Deus 
respondeu enviado codornizes (Números 11).
Logo que Moisés virou as costas, quando subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, os Israelitas voltaram 
à idolatria que tinham aprendido no Egito, convencendo Aarão a fazer-lhes um bezerro de ouro para 
adorarem (Êxodo 32). Em muitas ocasiões, desejaram, realmente, estar de volta ao Egito como escravos, em 
vez de serem livres (Êxodo 14:11 e 12; 16:3; 17:3; Números 11:4-6; 14:1-3).
Para Moisés, um homem que nem tinha querido ser o líder de Israel, o stresse de lidar com este povo 
deve ter sido intenso. O descontentamento deve ter sido ainda pior quando veio da sua própria família. 
No entanto, foi nesse momento que Deus decidiu afirmar a liderança de Moisés (Números 12:5-9). A 
fidelidade de Moisés e a sua capacidade de ser humilde e aberto à liderança de Deus eram qualidades 
que o separavam do resto de Israel e até mesmo dos seus irmãos. Moisés não foi escolhido por ser o mais 
inteligente, o mais forte, ou o mais articulado. Foi escolhido porque permitiu que Deus liderasse e, como 
resultado, Moisés foi capaz de ser, também, um líder.
O Senhor enviou a Moisés instruções para ensinar o povo a observar e a celebrar a Festa dos Tabernáculos 
(Levítico 23:33-43). A última colheita do ano acontecia no outono antes que se instalasse a época das 
chuvas e marcava o início do novo ano agrícola (décimo quinto dia do sétimo mês). Nessa altura os 
últimos grãos e frutos maduros eram colhidos e armazenados. O acontecimento do sétimo dia também 
era conhecido como a Festa da Colheita (Êxodo 23:16) e era simbolizada pela construção de barracas 
decoradas com folhagens verdes para os ceifeiros. O festival estava ligado à tradição Israelita como 
comemoração da sua passagem pelo deserto. – De Bible Background Commentary.
Sempre que chegava a altura da ceifa, os Israelitas paravam para comemorar como Deus tinha sempre 
cuidado deles, providenciado alimento – mesmo quando eles não o apreciavam.

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Fazer um Papel
Fazer o papel, tal como é sugerido na secção A Partir da História desta semana, pode ser ameaçador 
para alguns alunos. Não escolha ninguém para fazer um papel que não esteja pelo menos um 
pouco disposto a participar. Pode aliviar a ansiedade dos alunos quanto à participação num papel 
recordando-lhes que não há respostas certas ou erradas: o objetivo é apenas imaginar o que o 
personagem bíblico poderia estar a pensar. Uma boa maneira de preparar os alunos para uma 
atuação como esta é dividir a classe em quatro grupos e atribuir a cada, um dos personagens 
que desejar que seja feito. Mande os alunos sair e discutirem a história e esse personagem em 
particular. Todos os membros do grupo podem dar opiniões sobre o que pensam sobre as ações do 
personagem na história, e sobre o que este estaria a pensar ou a sentir. Depois, deixe-os escolher um 
voluntário de cada grupo para atuar o papel, baseando a sua caracterização na discussão do grupo. 
Dessa forma, todos podem contribuir, e quem for fazer o papel não sentirá que tem de inventar tudo 
sozinho.
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3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Peça aos alunos para voltarem a pensar nos quatro personagens desta história: Moisés, Aarão, Miriam e 
Zípora. Com quem se identificam mais? São mais como Moisés – fazendo o que sentem ser correto e serem 
atacados por isso? Identificam-se mais com Aarão ou Miriam – invejosos daqueles que parecem ter mais 
dons ou privilégios? Ou sentem-se mais como Zípora – uma inocente espectadora que é atacada devido 
aos ciúmes e aos ressentimentos de outras pessoas?
Diga: Com quem quer que seja que te identifiques nesta história, Deus preocupa-Se contigo. Ele tem um 
lugar especial para ti na Sua obra, e ajudar-te-á a encontrá-lo.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Miriam e Aarão tinham ciúmes dos dons e da posição especiais que Deus tinha dado a Moisés. Na sua 
inveja e no seu ressentimento, atacaram não apenas o próprio Moisés, mas também a sua mulher, Zípora, 
criticando-a com base na sua raça. Nem Moisés nem Zípora lhes responderam; em vez disso, o próprio 
Deus disse a Aarão e a Miriam que Ele tinha escolhido Moisés para uma tarefa especial.
Embora não possamos escutar vozes audíveis vindas do Céu a defenderem-nos, se formos seguidores 
de Jesus, então saberemos que Ele nos escolhe e que somos especiais para Ele. Não precisamos de nos 
defendermos contra o ciúme e o ressentimento de qualquer outra pessoa; nem precisamos de ter ciúmes 
daqueles que parecem ter um papel melhor ou mais especial. Cada um de nós é único aos olhos de Deus, 
e Ele ama cada um de nós infinitamente. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 32 e 30, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 11
Domina-te!

História das Escrituras: Números 13 e 14 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 33 e 36, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
Esta lição trata da história dos 12 espias enviados para explorar a terra de Canaã e para trazerem o relatório. 
Eles relataram que a terra era boa, cheia de abundância. Mas a ARC diz que os homens “infamaram a terra”. 
O que a infamava não foi o que disseram dela, mas a forma como o disseram. Estavam aterrorizados pela 
força dos habitantes e pelas suas cidades. Por isso, dez dos espias duvidaram da capacidade de Deus de 
guiar Israel para esta terra. Só dois espias, Caleb e Josué, incentivaram o povo a pôr a sua confiança em 
Deus e a avançar.
Esta história tem uma poderosa lição para ensinar sobre a forma de lidar com o medo. O medo é uma realidade, 
e quase todos os jovens o sentem. Mas Deus compreende a nossa tendência humana para termos medo. Talvez 
por isso Ele tenha posto cerca de 365 promessas nas Escrituras sobre o medo, uma para cada dia do ano! Mas o 
medo não tem de controlar a nossa vida. A fé em Deus é baseada em ver o que Deus é capaz de fazer na nossa 
vida e na vida de outros. Quanto mais exercitarmos a fé, menos cativos somos do medo.a família é disfuncional, 
em muitos aspetos não são assim tão diferentes das famílias de antigamente.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Aprender que Caleb e Josué confiaram em Deus para ajudar Israel a conquistar a terra de Canaã. (Saber) 
3 Sentir o poder de Deus para ajudá-los a ultrapassar o medo. (Sentir)
3 Confiar que Deus os ajudará a passar por situações desafiadoras. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Coragem
3 Medo
3 Perseverança
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.

ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas respostas. 
Use a seguinte lista de fobias fora do comum para abrir a discussão sobre o medo.
Aliumfobia – Medo do alho
Bibliofobia – Medo de livros
Hafefobia – Medo de ser tocado
Ergasiofobia – Medo do trabalho
Hipofobia – Medo de cavalos
Neofobia – Medo de qualquer coisa nova
Batracofobia – Medo de sapos
Triscaidecafobia – Medo do número 13
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Peça a cada aluno que partilhe alguma coisa de que tenha medo e invente um nome para essa “fobia”. 
Permita respostas engraçadas, tolas, se for essa a forma em que os alunos se sintam confortáveis para 
começar. Se alguém partilhar um medo mais sério, use isso como oportunidade para transitar para uma 
discussão mais séria sobre o tópico do medo. 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Dois exploradores encontravam-se num safari na selva quando, de repente, um leão saltou para a sua 
frente. “Mantém-te calmo,” sussurrou o primeiro explorador. “Lembras-te do que lemos naquele livro 
sobre animais selvagens? Se ficarmos perfeitamente parados e olharmos o leão nos olhos, ele virar-se-á e 
correrá.”
“Claro,” respondeu o seu companheiro. “Tu leste o livro, e eu li o livro. Mas será que o leão leu o livro?”
Por vezes sabemos todos os “bons conselhos” para lidar com situações assustadoras. Mas quando ela 
acontece realmente, o conselho pode parecer muito distante e irreal. Foi isso que aconteceu com o povo 
de Israel na história desta semana. Eles sabiam que Deus tinha prometido dar-lhes a terra de Canaã, mas 
quando viram, realmente, a terra e os perigos que continha, a fé derreteu e o medo tomou conta. Apenas 
“ler o livro” não foi suficiente! 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Todos nós temos medos. Alguns podem ser irracionais; outros são perfeitamente racionais. É normal ter 
medo de enfrentar uma situação nova, ou de tentar uma tarefa que possa ser difícil para ti. Quase todos 
sentem medo quando têm de escrever um exame, de fazer o teste de condução, de atuar em público, de 
convidar alguém para sair, de começar um novo trabalho. Sentimos, também, medos mais profundos: o 
medo da doença e da morte, quer nossa, quer de alguém que amamos; o medo de que a família se desfaça 
e da mudança; o medo da solidão e da rejeição.
A Palavra de Deus nunca promete que não teremos medo. Lá fora existe um mundo assustador. Mas quase 
sempre um dos anjos mensageiros de Deus aparece a alguém nas Escrituras com a mensagem: “Não 
temas! Não tenhas medo!” Deus não quer que sejamos cativos do medo. Deus dá-nos o poder de vencer 
o medo e de avançarmos pela fé. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
Separe os alunos em grupos de quatro ou cinco. Se tem alguns que conheçam melhor a Bíblia do que 
outros, certifique-se de que os distribui pelos diferentes grupos. Peça a cada grupo para encontrar um 
exemplo de uma história bíblica em que Deus ajuda o Seu povo a ganhar uma vitória duma forma 
inesperada. (Alguns exemplos de respostas poderão ser: atravessar o Mar Vermelho, deitar abaixo as 
muralhas de Jericó, etc.). Peça a cada pequeno grupo que volte e partilhe a sua história com todo o grupo. 
Para cada história, pergunte:

3 O que é que isso nos diz sobre o poder de Deus?
3 Como é que experimentar, ou ouvir falar deste evento pode aumentar a tua fé?
3 Deus ajuda o Seu povo da mesma forma, hoje?
Depois de discutirem todas as histórias, volte à história dos 12 espias. Faça notar que Caleb e Josué 
tinham fé de que Deus podia fazer poderosos milagres para defender o Seu povo porque sabiam que 
Ele o tinha feito no passado. Pergunte:
3 De 12 espias, porque achas que só dois tinham essa espécie de fé no poder de Deus? O que poderá 
ter feito Caleb e Josué diferentes?
3 Que espécie de situações ameaçadoras enfrentamos hoje na nossa vida que tornam difícil confiar 
em Deus?
3 Como podemos aumentar a nossa fé no poder de Deus na nossa própria vida?
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Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Na altura em que Moisés enviou os 12 espias a Canaã, os Israelitas já tinham testemunhado muitas 
demonstrações fortes do poder de Deus. Tinham visto:

3 A sua miraculosa libertação da escravatura, acompanhada por 10 pragas no Egito (Êxodo 5-12).
3 A separação do Mar Vermelho (Êxodo 13-15).
3 Maná providenciado para que pudessem comer (Êxodo 16).
3 Água a fluir, miraculosamente, de uma rocha (Êxodo 17).
3 A vitória sobre os Amalequitas (Êxodo 17).
3 Os Dez Mandamentos dados diretamente por Deus no Monte Sinai (Êxodo 20).

Como é que pessoas que viram tantos milagres foram tão facilmente convencidas a perder a sua fé e a 
desistirem? Porque permitiram que o medo fosse mais poderoso do que a sua fé. Focaram-se na ameaça 
que estava à sua frente – o povo aguerrido de Canaã com as suas cidade fortificadas – em vez de o fazerem 
nas coisas que Deus tinha feito por eles.
O mesmo pode acontecer connosco ao focarmo-nos nos nossos problemas em vez de no poder de Deus. 
Tal como os Israelitas, podemos evocar as evidências do que Deus fez no passado para nos assegurarmos 
de que Ele estará sempre disponível para nós, não importando o que o futuro nos traga!
“Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem 
conduzido, e dos Seus ensinos na nossa história passada” (Ellen G. White, Vida e Ensinos, p. 204).
O Grande Dicionário da Língua Portuguesa define “fé” como “exatidão de cumprir as promessas, os 
compromissos” ou “firmeza, verdade”. Também define “confiança” como “segurança e bom conceito, que 
inspiram as pessoas probas, talentosas, discretas”. Com estas duas palavras separadas, temos um breve 
resumo da maneira exata como devemos colocar-nos nas mãos do nosso Criador. Na Bíblia, é-nos dito 
numerosas vezes que não devemos temer, mas devemos pôr a nossa esperança, a nossa confiança e a 
nossa fé n’Aquele que nos deu a vida. O Salmo 9:10 diz claramente: “Em ti confiarão os que conhecem o 
teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam” (ARC).
“Busquei ao Senhor, e ele me respondeu: livrou-me de todos os meus temores” (Salmo 34:4, ARC).
Não interessando quantas vezes tenham sido resgatados de calamidades, os Israelitas pareciam 
não conseguir agarrar estes conceitos simples ou aplica-los à sua vida. Como podemos aplicar estes 
versículos à nossa rotina diária?

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote

Sugestões para um Ensino de Excelência 

Trabalhos Manuais
Embora muitos jovens da Escola Sabatina de Jovens achem que já deixaram definitivamente 
os “trabalhos manuais” na instrução primária ou no início da secundária, os alunos têm uma 
variedade de estilos de aprendizagem. Incorporando um projeto de arte manual ocasional na 
sua lição pode torná-la real para alunos que aprendem melhor, fazendo. Para esta lição, poderá 
distribuir pranchetas para posters e pedir aos alunos que trabalhem em pares ou grupos para 
criarem um poster baseado à volta da história desta semana ou do texto-chave. Os alunos 
poderão escrever, desenhar, ou fazer colagens usando imagens que cortarem de revistas. 
Pendure os posters na sala como recordação da lição desta semana.
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Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Em grupos de quatro, descrevam a “identidade” uns dos outros. Limite as vossas descrições a qualidades 
positivas de caráter. Depois, debatam formas específicas de como o diabo poderá procurar minar a 
identidade de cada pessoa ao tentá-la nessas áreas. Por fim, discutam formas que podem usar para resistir 
às tentações do diabo. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
O medo é uma realidade que todos enfrentamos. É uma reação normal e até saudável a situações 
assustadoras. Mas o medo pode colocar bloqueios no nosso caminho se não aprendermos a ultrapassá-lo. 
A arma mais poderosa que temos para vencer o medo é a confiança em Deus. Quando sabemos que Deus 
Se preocupa connosco e é capaz de nos ajudar, podemos, então, dar o passo da fé mesmo numa situação 
que nos amedronte.
O que é fantástico sobre a fé é que ela pode ser tão pequena quanto uma sementinha (Mateus 17:20). 
Se começarmos a usá-la, ela crescerá. Até mesmo um pouco de coragem e de fé podem ser suficientes 
para começarmos a lidar com uma situação ameaçadora. Quando vemos como Deus nos guia, sentiremos 
coragem para continuar e fazer mais!

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 33 e 36, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 12
Os “Quero Ser”

História das Escrituras: Números 16 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulo 34, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A história da rebelião de Coré contra Moisés e, por extensão, contra Deus, é muito instrutiva para os 
Cristãos, hoje. Este episódio tem todos os elementos para um bom filme: um líder relutante a liderar mais 
de dois milhões de pessoas através de um deserto para a terra prometida; uma mistura de seguidores 
formando uma multidão a sentir a angústia da falta da sua antiga vida; intervenções miraculosas por 
cortesia do próprio Deus; uma propensão oculta de inveja de vários líderes cívicos no grupo, culminando 
com o desafio de Coré. Mas isto não era uma criação de Hollywood.
Ellen G. White faz notar, em “A Rebelião de Coré” (Patriarcas e Profetas, capítulo 34) que a rebelião de Coré 
foi simplesmente o culminar de uma longa série de queixas, dos filhos de Israel, contra Deus. As sementes 
da rebelião foram semeadas em descontentamento e censuras por cada diretriz que lhes foi dada por 
Deus através de Moisés. Como o povo detestava, frequentemente, as mensagens que Moisés e Aarão lhes 
davam da parte de Deus, foram traçados planos para matar os mensageiros que eram vistos como não 
sendo mais nomeados por Deus do que o povo.
No seu desejo para substituir Moisés, Coré contagiou Datan, Abiram e 250 líderes do povo com a sua 
ambição pecaminosa. Prometeu-lhes posições no serviço do Templo que ele não podia dar – e fez tudo 
isso acreditando firmemente que Deus estava consigo. Naquilo que pode ser descrito como a mais 
formidável demonstração do poder de Deus, a terra abriu-se, literalmente, e engoliu os rebeldes, as suas 
famílias e os seus bens. Esta fantástica demonstração deveria ter sido suficiente para convencer todo o 
povo de que Deus estava com Moisés e Aarão, mas o povo virou-se, furiosamente, contra eles por terem 
matado os homens de Deus.
Deus ficou tão zangado com isto que enviou uma praga que matou mais 14 700 pessoas antes que a 
intercessão de Aarão fizesse parar a mão de Deus. Como muitas vezes acontece, o pecado praticado por 
um contagia, frequentemente, muitos. A nossa influência é um talento que nos é dado por Deus para Sua 
glória.

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Compreender que Deus é o único Ser qualificado para nomear líderes e que somos chamados a 
respeitar os líderes de Deus e a sua autoridade. (Saber)
3 Tomar consciência da importância de procurar a orientação de Deus antes de tomar decisões que 
afetarão a salvação de outros. (Sentir)
3 Decidir ser uma força positiva para a construção do seu lar, da sua igreja, da sua escola e da sua 
comunidade. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Autoridade/respeito
3 Confissões/arrependimento
3 Liderança
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.
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ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas.
Foi pedido aos alunos que avaliassem, de 1 a 10, qual dos grupos mencionados é aquelet de que as pessoas 
têm mais inveja. Peça a vários que partilhem as suas respostas. Escreva os três grupos de topo no quadro; 
quer dizer, os três grupos de que as pessoas têm, geralmente, mais inveja.
Peça aos alunos que expliquem porque deram, a estes grupos, uma avaliação tão elevada na sua escala. 
Depois, pergunte-lhes se a mesma espécie de inveja existia, ou não, nos tempos bíblicos e, se sim, que deem 
alguns exemplos. Nesta atividade, poderá ser útil notar que a inveja ou ciúme tiveram um papel importante 
no assassínio de Jesus (João 11:45-48). Talvez possa pôr os alunos a lerem, em turnos, essa passagem. 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Num livro intitulado Down to Earth, John Lawrance conta a história de uma cidade que desafiou Deus a 
mostrar-Se e pagou um preço terrível. Parece que a cidade de Messina, Sicília, era onde moravam muitas 
pessoas más e sem religião.
A 25 de dezembro de 1908, um jornal editado em Messina publicou uma paródia contra Deus, desafiando-O 
a dar-Se a conhecer enviando um terramoto. Três dias depois, a 28 de dezembro, a cidade e os distritos 
à sua volta foram devastados por um terrível terramoto que matou 84 000 pessoas (Today in the World, 
outubro de 1997, p. 25).
Depois de ter partilhado esta ilustração com os alunos, faça a seguinte pergunta: Depois de todas as 
coisas miraculosas que Deus tinha feito por Israel para os libertar das mãos dos Egípcios – as pragas, a 
abertura do Mar Vermelho e a destruição de Faraó, o alimento proporcionado no deserto, a proteção dos 
seus inimigos, os sapatos e as roupas que nunca se gastaram – como podiam Coré e os seus seguidores 
acreditar que Deus não tinha dado a liderança de Israel a Moisés e a Aarão?

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Numa altura ou noutra, todos os Cristãos e seguidores de Deus tendem a perder de vista a Sua orientação 
providencial, especialmente quando Ele nos repreende ou castiga. Este foi, em parte, o problema de Coré, 
Datan e Abiram, e dos 250 príncipes. Eles mantinham um relato atualizado de todos os seus problemas e 
contrariedades no deserto, e tinham chegado a acreditar que o seu problema era o de uma má liderança 
– não de seguidores desobedientes. Quando Deus anunciou que só Caleb e Josué entrariam na Terra
prometida porque tinham sido os únicos que confiaram que Deus entregaria os habitantes dessa terra
nas suas mãos, Coré e muitos outros Israelitas decidiram opor-se a Moisés e a Aarão (Patriarcas e Profetas, 
p. 351, ed. P. SerVir). 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
Usando um quadro-negro, faça uma lista das queixas que Israel fez contra Deus e contra Moisés no 
deserto. Algumas poderão incluir:

1. “Trouxeste-nos aqui para nos matares. Isto é demasiado difícil.” (Números 11:1-3)
2. “Estamos cansados de comer maná todos os dias.” (versículos 4-35)
3. Miriam e Aarão falam contra Moisés porque não gostam da esposa dele. (Números 12:1-12)
4. “Temos medo daquele povo forte da Terra Prometida. Não o conseguiremos vencer (Números

13:27-32)
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Vê o que quero dizer. Note que todas estas queixas eram dirigidas a Deus antes da rebelião aberta de Coré. 
Há aqui um declive escorregadio que tem de ser revelado, um que ainda reclama os Cristãos de hoje: (1) as 
queixas constantes cegavam os Israelitas para as bênçãos de Deus; (2) as queixas constantes contagiavam 
mais e mais Israelitas até que se tornaram numa subcorrente; (3) queixas constantes levaram à rebelião 
aberta contra Deus e trouxeram os Seus juízos.
Em cada um dos exemplos mencionados acima, Deus enviou um castigo específico contra os queixosos. 
Peça aos alunos que se separem em grupos. Dê a cada grupo as passagens acima e peça-lhes que leiam 
mais adiante para verem como Deus lidou com as acusações das pessoas contra Ele. Faça os grupos 
partilharem as suas respostas.

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.
Existem muitas nuances nesta história que oferecem uma rica perspetiva espiritual. Aqui estão algumas 
sugestões para mais estudo:

1. Ellen G. White faz sobressair o facto de que Coré era primo de Moisés (Patriarcas e Profetas, p. 351,
ed. P. SerVir). Poucos factos nesta história são mais desafiantes do que este. Coré era familiar de
Moisés, ainda que distante. Em face disto, os laços familiares deviam, só por si, ter feito com que
ele fizesse uma pausa enquanto planeava destituir Moisés e Aarão. A sua procura de chegar a ser
número um na hierarquia de Israel tornou-o disposto a pisar fosse quem fosse para conseguir o
que queria. Talvez Jesus resumisse isso melhor quando disse: “O pai estará dividido contra o filho, e
o filho contra o pai; a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe; a sogra contra a sua nora, e a nora
contra sua sogra” (Lucas 12:53, ARC). O coração não regenerado não reconhece laços de família.

2.  “Coré, filho de Jizar, filho de Coath, filho de Levi, tomou consigo Datan e Abiram, filhos de Eliab, e
On, filho de Peleth, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés, com duzentos e cinquenta
homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome” 
(Número 16:1 e 2, ARC). É surpreendente que a rebelião de Coré tenha sido liderada pelos “melhores
e mais brilhantes” líderes que Israel tinha para oferecer. Embora houvesse inquietação entre o povo
comum, aqueles que fomentaram a tentativa de posse eram os mais honrados e admirados da
sociedade. É sempre o objetivo de Satanás desviar os mais dotados e talentosos. Ao fazê-lo, ele é
capaz de estender a sua influência sobre as massas que os admiram. Peça aos alunos que digam o
nome de pessoas dotadas que sejam populares e admiradas, mas que também exerçam uma má
influência.

3. “Junto às tendas de Coré e dos coatitas, a sul do tabernáculo, estava o acampamento da tribo
de Ruben, com as tendas de Datan e Abiram, dois príncipes desta tribo, próximas da de Coré”
(Patriarcas e Profetas, p. 351, ed. P. SerVir). 

As lições desta história são tantas que quase se não consegue passar da primeira página do capítulo de 
Ellen G. White sobre a rebelião de Coré. A citação acima bate no ponto de que é perigoso viver-se em 
proximidade com aqueles que fazem o mal. Como Datan e Abiram viviam perto de Coré, conversavam 
com ele frequentemente, e ele incentivou os seus desejos íntimos do sacerdócio de Aarão. Deus, através 
do sábio de Provérbios, aconselha-nos: “O homem prudente vê o perigo e evita-o; os insensatos seguem 
em frente e sofrem os danos” (Provérbios 22:3, BBN).

4. Coré era um Levita. Esse simples facto devia fazer-nos pensar. Aos Levitas Deus tinha confiado o
cuidado do santuário, particularmente depois de se terem recusado a participar na fundição e na
adoração do bezerro de ouro (Êxodo 32:25-29). Coré tinha uma posição elevada.

Era um descendente de Coath, filho de Levi. Os Coatitas descendiam daquele de quem veio o sacerdócio e 
cuidavam do santuário de Israel. Aarão era dessa linhagem, e os sacerdotes eram seus descendentes. Coré 
fazia parte dos Coatitas que cuidavam do santuário.
Embora a sua posição já fosse exaltada, ele ansiava mais. Aspirava ter a dignidade do sacerdócio. Queria a 
função de Aarão. Este era o mesmo espírito manifestado em Satanás ao tentar depôr Deus no Céu, e é o 
mesmo espírito que torna muitos na Igreja descontentes com o lugar que Deus lhes deu (ver Isaías 14:12-14).
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III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Convide um membro de igreja adulto ou jovem adulto a partilhar um breve testemunho sobre o poder 
de uma influência positiva sobre os outros. Depois deste testemunho, peça a essa pessoa para fazer uma 
oração de compromisso pedindo a Deus para ajudar todos a serem uma força para o bem onde quer que 
vão e em todas as suas atividades. 

Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
A todos nós é dada uma vida para viver aqui na Terra. O que fazemos com a nossa vida determinará o 
nosso destino. Coré e a sua equipa tomaram uma decisão fatal, uma que lhes custou tudo. Deus tinha-
-lhes enviado avisos e repreensões, mas eles não deram atenção. Já tinham aberto a porta ao controlo
de Satanás.
Tomem nota destes comentários da serva de Deus: “Através de uma condescendência pecaminosa é que
os homens dão a Satanás acesso à sua mente, e avançam de um nível de impiedade para outro. A rejeição
da luz obscurece a mente e endurece o coração, de modo que é mais fácil dar o passo seguinte no pecado
e rejeitar luz ainda mais clara, até que, afinal, os hábitos de fazer o mal se tornam fixos. O pecado deixa de
parecer pecaminoso”  (Patriarcas e Profetas, pp 359 e 360, ed. P. SerVir).
Deus quer que O respeitemos e àqueles a quem Ele dá autoridade. Os líderes não são perfeitos; farão erros. 
Quando discordamos deles, devemos, primeiro, levar as nossas queixas a Deus. Temos de procurar a Sua

Sugestões para um Ensino de Excelência

Imagem de Influência
Em muitas destas lições há numerosos temas que garantem luz. Embora seja impossível discutir 
todos eles em profundidade, ou até mesmo tocar em alguns, pode ser introduzida uma atividade 
que ajudará os alunos a, pelo menos, abrirem a sua mente aos temas que talvez não tenha tempo 
para cobrir totalmente na discussão.
Nesta lição, por exemplo, para a geração dos adolescentes que está a ensinar, precisa de tratar do 
poder da influência, tanto negativa como positiva.
Pendure fotografias de pessoas influentes. Peça aos alunos que identifiquem o que acham que é 
o segredo do apelo de massas de cada pessoa. Porque é que cada uma dessas pessoas chamam a
atenção, e porque é que as pessoas as seguem ou as imitam? Por fim, pergunte: Qual é o segredo da
influência do Cristão? Como devemos usar essa influência?



58

orientação sobre o modo como devemos tratar o assunto. Aqui, Mateus 18 é muito útil. Nunca é sábio fazer 
o papel de Deus, especialmente quando não O tenhamos consultado. 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulo 34, ed. P. SerVir.
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CORNERSTONE CONNECTIONS

LIÇÃO 13
Drama no Deserto

História das Escrituras: Números 20; 21:1-9 (ARC).
Comentário: Patriarcas e Profetas, capítulos 36 e 37, ed. P. SerVir.

PREPARANDO-SE PARA ENSINAR

I – SINOPSE
A viagem dos Israelitas pelo deserto tomou uma forma diferente depois da rebelião de Coré. Deus ainda 
estava a sofrer devido a este triste episódio, mas o que magoava mais o Seu coração era o constante desejo 
do Seu povo de regressar ao Egito, um lugar onde tinha sido escravizado e onde tinha trabalhado como 
animais. Que eles pudessem escolher um tal destino em vez da liberdade que Ele lhes oferecia através da 
fé no Seu cuidado era como uma bofetada no rosto de Deus.
Em consequência da rebelião, a festa da Páscoa tinha sido suspensa, a circuncisão tinha deixado de ser 
feita, e todas estas declarações vinham de Deus. No entanto, se pudéssemos concluir que depois de verem 
quanto tinham magoado Deus, os Israelitas afastassem a sua desobediência, enganar-nos-íamos. Não só 
continuaram a queixar-se, mas a sua opressão parecia afetar Moisés e Aarão, que ficaram os dois muito 
zangados. Quando Deus disse a Moisés para falar à rocha da qual iria jorrar água para matar a sede do 
povo, Moisés bateu na rocha em aberta desobediência a Deus, um ato que custou a Aarão e a si mesmo a 
oportunidade de entrar na Terra Prometida.
Mas a história não termina aqui. A falta de fé do povo em Deus, quando o rei de Edom lhes negou 
passagem através do seu território, significou que tiveram de tomar outra rota mais longa para a Terra 
Prometida, uma rota que não queriam seguir.
Durante a longa jornada começaram novamente a queixar-se sobre a falha de Deus em providenciar para 
eles, e, desta vez, Deus permitiu que serpentes venenosas surgissem entre eles e os matassem. Mas, num 
ato de derradeira graça que simbolizava a cruz, Deus disse a Moisés que fizesse uma serpente de bronze 
e a colocasse numa haste, declarando que todos os que olhassem para a serpente viveriam. Não havia 
poder na serpente na haste. Contudo, quando os fiéis olhavam para a serpente, o poder curador fluía de 
Deus – e quando os crentes olham para Jesus Cristo, hoje, esse poder flui de Deus para até mesmo os mais 
humildes. Louvado seja Deus!

II. ALVO
Os alunos irão:
3 Ver que a desobediência magoa o coração de Deus. (Saber)
3 Sentir o desejo de confiar em Deus mesmo quando os tempos são difíceis. (Sentir)
3 Pedir a Deus que lhes mostre como usar o dom da fé que Ele colocou neles. (Responder)

III. EXPLORAR
3 Raiva
3 Graça
3 Egoísmo
3 Calvário
Encontrará material para o ajudar a explorar estes e outros assuntos com os seus alunos em 
www.cornerstoneconnections.net.
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ENSINANDO

I. A COMEÇAR

Atividade
Dirija os alunos para a secção O que Achas? da sua lição. Depois de a terem completado, debata as suas 
respostas. 
Peça aos alunos que partilhem as suas respostas com a classe.
Peça-lhes que partilhem algumas das viagens mais difíceis que tiveram de fazer. Depois de passar tempo de 
partilha suficiente, faça notar que um dos desafios de qualquer viagem longa é o potencial para acontecerem 
coisas inesperadas – tempestades atrasarem voos, autocarros avariarem, comboios perderem eletricidade 
enquanto permanecemos sentados dentro deles cheios de calor, etc.. Pergunte se, nesses momentos, não é 
normal termos saudades de casa, mesmo que a casa não seja o melhor lugar do mundo.
Faça notar que, para os Israelitas, a casa no Egito não era o melhor lugar. Na verdade, ali, eram escravos. 
Ao enfrentarem o desconhecido, é natural que se queixassem e ansiassem por aquilo que conheciam. No 
entanto, há um grande ponto que vale a pena notar na sua viagem: não fora algo que apenas decidissem 
fazer; Deus ouviu o seu clamor no Egito, e libertou-os. Quando Deus nos leva numa viagem, temos de nos 
lembrar de confiarmos n’Ele. 

Ilustração
Partilhe esta ilustração por palavras suas:
Há um conto sobre um velho mestre e o seu aluno. Um dia o aluno foi ter com o mestre e perguntou: 
“Mestre, estou a tentar encontrar o sucesso. Onde o posso encontrar?”
O mestre ouviu-o curioso, apontou para uma estrada lá longe, e declarou: “Lá longe. O sucesso está ali 
mesmo.” O jovem agradeceu ao seu mestre e dirigiu-se apressadamente para o sucesso.
Mas, ao percorrer a estrada para o sucesso, chegou a um ponto em que uma pedra grande lhe caiu na cabeça, 
pumba, quase o esmagando. Ele correu de volta para o seu mestre e disse: “Mestre, não vejo o sucesso em lado 
nenhum. Fui atingido por uma pedra, pumba, e quase deu cabo do meu cérebro. Tens a certeza de que é ali?” 
“Sim, meu filho,” entoou o velho homem. “Volta a tentar.”
O jovem começou outra vez a sua viagem, apenas para chegar ao mesmo lugar onde a mesma pedra o voltou 
a atingir, esmagando-o. Magoado e com nódoas negras, a coxear notoriamente, o jovem voltou ao seu mestre. 
“Mestre, tu mentiste-me,” declarou. “O sucesso não está ali.”
O mestre ouviu por algum tempo, depois pôs o braço à volta dos ombros do seu pupilo. “Filho,” começou 
ele, “o sucesso está lá, mesmo nessa estrada, mesmo depois do pumba!”
Na estrada da vida, teremos desapontamentos, mas o sucesso está, normalmente, mesmo depois dos 
‘pumbas’ da nossa vida. Dos cerca de dois milhões de pessoas que deixaram o Egito para Canaã, só duas 
entraram na Terra Prometida – os dois que perseveraram na viagem e ultrapassaram todos os ‘pumbas’. 

II. ENSINANDO A HISTÓRIA

Ponte para a História
Partilhe o seguinte por palavras suas:
Deus sabe que temos necessidades. Jesus disse aos Seus discípulos: “Por isso vos digo: Não andeis 
cuidadosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao 
vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o 
vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 
celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?” (Mateus 6:25 e 26, ARC).
O grande debate na vida do Cristão é o mesmo de quando Israel estava a caminho do lar: Confiaremos que Deus 
nos levará até lá, que providenciará para todas as nossas necessidades durante o caminho, e Se mostrará a nós? 
Ou iremos nós blasfemar contra Deus e acusá-l’O falsamente? É essa a decisão da vida Cristã, e é baseada na fé. 

A Partir da História para Moderadores
Depois de ler a secção Dentro da História com os seus alunos, use o seguinte, por palavras suas, para a 
desenvolver com eles.
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Peça aos alunos que partilhem as suas respostas com a classe. Depois de o fazerem, peça-lhes que explorem 
o tópico da maravilhosa graça de Deus. Separe a classe em grupos de dois. De cada coluna, atribua uma
passagem das escrituras a cada grupo. Mande os grupos lerem ambas as passagens e partilharem o que
cada uma diz sobre a necessidade que a Humanidade tem de um Salvador, e o que Deus fez para nos
ajudar.
A Nossa Necessidade
Romanos 5:12
Isaías 64:6
Romanos 3:23
I João 1:8
A Provisão de Deus
Isaías 53:12
Hebreus 2:9
Lucas 19:10
Hebreus 7:25
Faça notar que, no deserto, os Israelitas experimentaram a graça de Deus muito mais do que os Seus
castigos. Nunca é vontade de Deus que nós pereçamos, mas que todos nos arrependamos e voltemos
para Ele (II Pedro 3:9). 

Partilhando o Contexto e o Pano de Fundo
Use a seguinte informação para esclarecer melhor a história aos seus alunos. Partilhe isto por palavras suas.

1. “Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes, com a sua vara, e saíram muitas águas; 
e bebeu a congregação e os seus animais” (Números 20:11). Pelo ato de bater na rocha, foi negada 
a Moisés a entrada na Terra Prometida. Esse foi um grande castigo por um ato de desobediência. 
Muitos perguntam-se porque Deus foi tão duro com Moisés, uma vez que Moisés tinha sofrido 
muito às mãos de um povo teimoso. Deus poderia, certamente, dar-lhe um desconto.
Além do ponto óbvio de que Moisés era um líder do povo e era requerido muito mais dele, Moisés 
mostrava uma falta de fé em Deus num momento crucial. “Mais do que isto:” escreve Ellen G. White, 
“Moisés e Aarão tinham assumido um poder que apenas pertence a Deus” (Patriarcas e Profetas, 
p. 374, ed. P. SerVir).

2. Um dos testes de um verdadeiro líder é o que ele faz quando erra, quando arranja problemas. 
Moisés não fez qualquer esforço para esconder a sua sentença do povo. Ele disse ao povo como 
tinha suplicado por perdão. Embora Deus tivesse perdoado o seu pecado, não o livrou do castigo. 
Moisés disse ao povo: “Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me 
ouviu; antes me disse: Basta; não me fales mais neste negócio” (Deuteronómio 3:26, ARC).

3. Em Números 20:14-21 os Edomitas são vistos a complicar o avanço de Israel para a Terra Prometida. 
Recusaram permissão para que os Israelitas passassem pelo seu território. O que é estranho nesta 
história é o facto de os Edomitas serem descendentes de Esaú, o irmão gémeo de Jacob, de quem 
os Israelitas eram descendentes. Estes dois grupos tinham muito em comum. Eram irmãos, mas as 
mágoas antigas são difíceis de esquecer. Foi Jacob que roubou a bênção do seu irmão e o defraudou 
do seu direito de primogenitura. Embora Esaú lhe tenha perdoado, os seus descendentes nunca se 
esqueceram. Havia uma paz inquietante entre estes dois grupos, mas Ellen G. White faz notar que 
se os Israelitas não se tivessem queixado no deserto, Deus teria arranjado uma maneira de eles 
passarem por Edom para Canaã, que ficava bastante perto (Patriarcas e Profetas, capítulo 37, sexto 
e sétimo parágrafos, ed. P. SerVir).

4. Quantidade demasiada de uma coisa boa? Pensa nesta passagem: “E sucedeu que, no terceiro ano 
de Hoseas, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. ... E fez o 
que era recto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera David, seu pai. Este tirou os altos, e 
quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés 
fizera: porquanto até àquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso” (II Reis 18:1-4, ARC).

O que estava Israel a fazer, a adorar ainda a serpente que Moisés fez para eles no deserto? Ainda não 
compreendiam o facto de que o poder para curar residia em Deus. Em vez disso, fizeram um ídolo da Sua 
provisão. Será que fazemos o mesmo?
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Ensinando…

Dirija os seus alunos a outras secções da sua lição.

3 Perspetiva!
Pergunte-lhes como as citações de Perspetiva! explicam o ponto da história desta lição.
3 Holofote
Leia as afirmações de Holofote, chamando a atenção para o facto de que a maior parte do tempo elas são do 
comentário da história desta semana que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Pergunte qual é a relação 
que veem entre a afirmação e o que acabaram de discutir em A Partir da História.
3 Frases-chave
Chame a atenção dos seus alunos para a lista de versículos na lição que se relacionam com a história desta 
semana. Faça com que leiam as passagens e peça a cada um que escolha o versículo que lhe fale mais direta-
mente, hoje. Depois, peça-lhes que expliquem porque escolheram esse versículo.
Poderá, ainda, atribuir as passagens a pares de alunos para que as leiam alto e as discutam, para escolherem 
o que é mais importante para eles.

III. FECHANDO

Atividade
Feche com uma atividade e faça perguntas por palavras suas.
Escolha um cântico favorito, que tenha a ver com pôr a confiança em Deus. Ponha a tocar o cântico para a 
classe para fechar o seu tempo de estudo juntos; depois peça a um voluntário para orar, pedindo a Deus 
que ajude todos a ter completa confiança n’Ele. 

Resumo
Partilhe os seguintes pensamentos, por palavras suas:
Há quem afirme que não há graça no Velho Testamento. Ele é o registo de um povo teimoso a ser castigado 
por um Deus zangado. A lição desta semana declara, inequivocamente, que não é assim.
Com todo o direito, Deus poderia ter liquidado todos os Israelitas e ninguém poderia argumentar com Ele, 
pois a paga do pecado é a morte (ver Romanos 6:23). Ele até Se dispôs a fazê-lo, mas Moisés suplicou-Lhe 
várias vezes, e Deus abrandou o Seu castigo contra o Seu povo. Quando tiveram fome, deu-lhes de comer. 
Quando tiveram sede, deu-lhes de beber.
Quando se recusaram a obedecer-Lhe, enviou pragas entre eles, mas, em cada caso, Deus acabou as pragas 
antes de destruírem totalmente Israel. Ele até prefigurou o Calvário e o ato de amor que Jesus iria fazer 
pelos pecados do mundo. Esse é o poder da maravilhosa graça de Deus.

Sugestões para um Ensino de Excelência

Aliança de Amor
Um recurso que tem como monitor de jovens são a vida e a experiência dos membros mais 
velhos da sua igreja. Pode pedir-lhes que partilhem as suas experiências do passado, ou para 
serem entrevistados pelos alunos.
No estudo desta lição há a distinta possibilidade de que os alunos se envolvam tanto nas 
loucas ações dos Israelitas e nas respostas que Deus lhes deu, que percam de vista a quebra 
que estava a acontecer no relacionamento entre Deus e o Seu povo.
Leve um casal (casado) à classe para partilhar o que eles fazem para manterem o seu 
relacionamento forte e cristão. Peça-lhes, também, que partilhem o modo como ultrapassam 
os tempos difíceis.
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É essa graça que nos leva ao arrependimento, que nos deveria levar a pôr a nossa total confiança n’Ele, pois 
Ele cuida de nós (ver I Pedro 5:7). 

Recorde aos seus alunos o plano de leitura que os levará através do comentário inspirado da Bíblia, a Série 
O Grande Conflito. A leitura que vai com esta lição é Patriarcas e Profetas, capítulos 36 e 37, ed. P. SerVir.




