
geração pudesse
finalmente entrar na
Terra que Deus havia
prometido a seus
antepassados. É claro
que não foram anos
fáceis e em muitos
momentos, o povo
pecou novamente
contra Deus. Mesmo
assim

Como o povo sobreviveu 
durante os 40 anos no 
deserto? De onde vinha
comida, água e roupas?

Textos-base: Êxodo 13: 17-22; 15:22-27; 16-17 
Números 21: 4-8 e Deuteronômio 29:5 

Dia 3: Milagre 
Noite e Dia!

assim, o Senhor supriu as suas necessidades e
cuidou deles, dia após dia. Quando eles se
depararam com o Mar Vermelho de um lado e o
exército do Faraó do outro, Deus abriu o mar e eles
escaparam dos egípcios em segurança! A presença
de Deus permaneceu no meio do povo em todo o
tempo, e noite e dia o Senhor os guiou pelo
deserto. Durante o dia, havia uma coluna de
nuvem no céu; e durante a noite, uma coluna de
fogo iluminava o acampamento e lhes mostrava o
caminho por onde deviam andar. Quando eles
tiveram fome, Deus fez chover maná, um pãozinho
branco e doce como mel! Quando tiveram sede,
Deus fez sair água da rocha. Em outra ocasião, o
Senhor transformou uma água amarga e imprópria
para beber em água potável. Durante todo o
período em que o povo andou pelo deserto, suas
roupas e seus sapatos não se desgastaram e nada
lhes faltou. Noite e dia, Deus realizou milagres e
maravilhas no meio deles! Pois é, temos muito o
que aprender com esta história. Quantas vezes não
agimos da mesma forma, duvidando das
promessas de Deus, reclamando e desobedecendo
seus mandamentos? Ainda bem que o Senhor é
misericordioso, nos ama e está sempre pronto a
nos perdoar. Mesmo em meio às dificuldades, Ele
continua cuidando de nós. Ele nos guia noite e dia!

^ ´
Quarenta anos caminhando pelo deserto... Será
que era este o plano de Deus para o Seu povo
quando Ele os tirou do Egito? Certamente não! O
povo poderia ter entrado na Terra Prometida
poucas semanas após sua partida do Egito, mas
eles duvidaram da promessa do Senhor. Por sua
falta de fé, o povo foi condenado à peregrinar pelo
deserto durante quarenta anos, até que uma nova

Educar filhos é uma
tarefa complexa e
desafiadora. É preciso
graça, paciência e
sabedoria vinda do alto
para ensiná-los(veja Tiago 3:17) para ensiná-los os valores da

Palavra de Deus. Talvez haja momentos em que
nossos filhos se comportem como o povo de Israel
durante os 40 anos no deserto! Apesar do amor
incondicional e do cuidado diário de Deus com eles,
o povo desobedeceu, reclamou, foi teimoso e
rebelde. Soa familiar? Muitas vezes, nossos filhos se
comportam da mesma maneira, mas assim como o
Senhor, nós os amamos a ponto de perdoá-los e
continuar cuidando deles com amor. Que Deus os
capacite a conduzir seus filhos na verdade, inclusive
quando estiverem caminhando “pelo deserto”!

^

A distância entre o Egito e a Terra
Prometida de Canaã é de mais ou
menos 500 quilômetros. Uma
caravana demoraria cerca de um mês
perpara percorrer este caminho, mas o povo de
Israel perambulou no deserto por longos 40
anos!

´

Milagres no deserto
(Minha vida é uma viagem)
Caminho no Deserto 
(Soraya Moraes)

Você consegue imaginar como seria viver em um
deserto? Estamos falando de um lugar seco, com
pouca vegetação, onde faz muito calor durante o
dia e muito frio durante a noite. Parece que seria
impossível sobreviver em um ambiente assim, mas
Deus cuidou do seu povo – noite e dia – durante os
40 anos em que eles perambularam pelo deserto.



Versículo para 
memorizar

Não tenha medo nem desanime, pois o
próprio Senhor irá adiante de vocês
Ele estará com vocês, não os deixará
nem os abandonará. (Dt. 31:8)

O povo de Israel sofreu, durante 40 anos, por
causa de seu pecado. Você já sofreu as
consequências de alguma atitude errada? O que
você aprendeu com isso?

No deserto, o povo experimentou muitos
milagres. Você e sua família já viveram um
milagre de Deus? Que tal relembrar e agradecer?

Agora que você já leu o Salmo 40, qual foi o
versículo que você mais gostou? Por que?

A quarentena do povo de Israel no deserto
foi longa e difícil, mas Deus esteve com eles o
tempo todo! Como tem sido
a sua quarentena? Você
tem experimentado a
presença de Deus nesses
dias? De que forma?

Todas as nossas atitudes tem consequências. Às
vezes, não imaginamos o quanto nossos pecado
podem atrapalhar o futuro que Deus tem pra nós!
Vamos pedir perdão pelos nossos erros e orar para
que o Espírito Santo nos ajude a viver conforme a
vontade de Deus todos os dias.

“Senhor Deus, queremos te pedir perdão porque
muitas vezes pecamos contra Ti. Te agrademos por
estar sempre ao nosso lado, cuidando de nós e
suprindo todas as nossas necessidades, mesmo
quando pisamos na bola! Ajuda-nos a ter um
coração grato e guia-nos pelo caminho da verdade
e da vida até chegarmos ao céu, nossa Terra
Prometida! Em nome de Jesus, amém.”

1V, 2F, 3F, 4V, 5F, 6V, 7F, 8V, 9F, 10V.

Por mais difícil que tenha 
sido o tempo no deserto, o povo
de Israel teve a oportunidade de conhecer e
desfrutar da presença de Deus como nunca
antes neste período. Você pode dizer o mesmo
sobre a quarentena que estamos vivendo hoje?

( ) Deus curou os cegos de Israel.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Quais destes milagres aconteceram 
durante os 40 anos em que o povo 

caminhou pelo deserto? 
Assinale ou  nas frases abaixo:

O que o Espírito Santo
ministrou aos nossos
corações hoje? Vamos orar
juntos?!

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

^

~

( ) Deus fez cair pão do céu.

( ) Deus iluminou o caminho com uma

( ) Deus multiplicou os peixes.

( ) Deus transformou água amarga em doce.

( ) Deus fez cair fogo do céu.

( ) Deus não permitiu que as roupas e os

( ) Deus acalmou a tempestade.

( ) Deus transformou água em vinho.

( ) Deus colocou uma coluna de nuvens no céu
para guiar o povo pelo deserto.

sapatos do povo se gastassem.

coluna de fogo.


