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ANIMAIS DA 
BÍBLIA 

 
Na terra onde moram os israelitas, havia muitos 

tipos de animais. Alguns deles também existem no seu 
país, mas outros são animais que você desconhece. 
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ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 
O povo de Israel criava muitas ovelhas e 

cabras. Algumas pessoas também criavam bois e 
vacas. Aquele que era dono de muitos bois, vacas, 
ovelhas e cabras era muito rico. 

Abraão foi o antepassado do povo de Israel. Ele 
viveu muito, muito tempo atrás. Ele tinha milhares de 
bois, vacas, ovelhas e cabras. Abraão e sua família 
andavam de um lugar a outro para achar capim para 
os animais comerem. 

Centenas de anos depois, na época de Jesus, 
os animais domésticos mais comuns eram as ovelhas 
e as cabras. 
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OVELHA  

 

 

 

 

 

As ovelhas eram muito valiosas para o povo de 
Israel por causa de seu pêlo macio e ondulado. Cada 
ano o povo tirava esse pêlo, que chamamos de lã, e 
fazia dela um tipo de linha. Com essa linha, eles 
faziam um tecido que servia bem para fazer roupas. 

As ovelhas não são grandes como os burros e 
as vacas. Têm mais ou menos o tamanho dum 
cachorro grande. Elas comem capim e outras ervas 
verdes. Seus filhotes se chamam cordeiros.  

A carne da ovelha é boa para comer. 
Antigamente o povo de Israel matava uma ovelha ou 
cabra, assava, e comia nas festas especiais tais como 
casamentos. Quando um estrangeiro importante 
chegava de visita e eles queriam dar-lhe as boas 
vindas, matavam uma ovelha ou uma cabra, 
cozinhavam e preparavam-lhe uma refeição especial. 
Eles também escolhiam, de vez em quando, uma 
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ovelha sem qualquer defeito e matavam para sacrificá-
la a Deus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
O macho desta espécie se 
chama de carneiro. O chifre do 
carneiro é curvado e oco. Às 
vezes, estes chifres eram usados para fazer 
trombetas. O som produzido por este tipo de trombeta 
era muito forte e desagradável.  
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Eles tocavam a trombeta 
de chifre para chamar as pessoas 
ao louvor nos dias de sábado e 
em outros dias santos. Eles 
também tocavam o chifre para 
chamar as pessoas para a 
batalha durante uma guerra, ou 
para avisar as pessoas da 
presença dum inimigo. 

 

 

 

 

As pessoas que cuidavam das ovelhas 
chamavam-se pastores. Os pastores estavam sempre 
de olho nas suas ovelhas para que elas não saíssem 
do caminho e se perdessem. Eles também tinham que 
observar com cuidado para proteger suas ovelhas dos 
animais selvagens e dos ladrões. 
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Ovelhas são animais tímidos. Se alguma coisa 
as espanta, elas logo fogem e ficam espalhadas. 
Muitas vezes elas são feridas. Se chegar um animal 
selvagem como lobo ou leão, elas saem correndo. Os 
pastores têm que protegê-las o tempo todo—dia e 
noite. 

 

 

O pastor carregava duas armas para proteger-
se bem como os animais. A primeira era uma vara 
grossa de madeira de quase um metro de 
cumprimento. O pastor fazia um buraco num extremo 
da vara e enfiava nele uma faixa de couro para que 
pudesse pendurá-la ou do antebraço ou da cinta.  

 

 

Às vezes, o pastor lançava a 
vara como tacape. Às vezes, ele 
jogava a vara num ladrão ou num 
animal selvagem. Pois ela podia 
machucar seriamente um inimigo. 
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A outra arma que o 
pastor carregava era um 
estilingue feito duma faixa de 
couro. Ele segurava as duas 
pontas do estilingue na mão e 
colocava uma pedra nela. 
Então ele a girava em volta de 
sua cabeça várias vezes, até 
determinado momento, 
quando de repente ele soltava 
uma das pontas e a pedra disparava com força em 
direção ao seu inimigo.  

O pastor muitas vezes usava o estilingue para 
matar os animais selvagens que atacavam as ovelhas. 
Às vezes, ele jogava mansamente uma pedra em 
direção a uma ovelha que estava se estraviando. 
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Outra coisa carregada 
pelo pastor era um cajado. 
Este era um pau de um metro 
e meio de cumprimento. Ele 
usava o cajado como bengala 
enquanto andava. Também 
ele o usava para guiar as 
ovelhas no caminho que ele 
desejava que elas seguissem. Às vezes, ele tocava 
levemente numa ovelha com o cajado para que ela 
soubesse que ele estava perto. 
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Alguns pastores treinavam cachorros para 
ajudá-los a guardar as ovelhas. O pastor, muitas 
vezes, andava na frente de suas ovelhas guiando-as a 
lugares onde poderiam achar capim para comer e 
água para beber. Os cachorros andavam atrás das 
ovelhas, fazendo com que elas continuassem a 
caminhar para frente. Sempre que uma ovelha saía do 
caminho, os cachorros iam atrás dela fazendo com que 
voltasse.  
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À noite, cada pastor levava suas ovelhas ao 
aprisco para que estivessem num lugar seguro onde 
nada ia lhes fazer mal. Ele ficava na entrada do 
aprisco enquanto as ovelhas entravam, e guiava-as 
com o seu cajado. Ele também contava-as quando 
entravam. Assim ele assegurava que todas estavam 
sãs e salvas. Cada aprisco tinha apenas uma entrada 
que era guardada com cuidado pelo pastor. À noite ele 
muitas vezes deitava-se bem na porta para que 
nenhuma pessoa ou animal pudesse entrar sem que 
ele soubesse. 

As pessoas usavam pedras para construir 
apriscos. Os muros tinham que ser fortes e altos para 
que os animais selvagens não pudessem pular por 
cima deles ou quebrá-los, e para que os ladrões não 
pudessem entrar para roubar. 

Muitas vezes os pastores davam nomes a todas 
as suas ovelhas. Falavam com elas e as chamavam 
pelos seus nomes, ou cantavam ou tocavam flautas 
para elas. Cada ovelha aprendia a reconhecer a voz 
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do seu pastor e a confiar nele. Às vezes, vários 
pastores guiavam suas ovelhas ao mesmo buraco 
d’água e as ovelhas de vários rebanhos se misturavam 
umas com as outras. Nestes casos, cada pastor 
chamava suas próprias ovelhas e estas se separavam 
das outras e se juntavam a ele. Quando as ovelhas 
ouvem a voz dum estranho, ficam com medo e fogem 
em pânico. Ao ouvirem, porém, a voz do seu próprio 
pastor, obedecem-no e se juntam a ele. 
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CABRAS 

 

 

As cabras são semelhantes às ovelhas. São um 
pouco menores do que elas, e muitas vezes têm pêlo 
comprido de cor marrom ou preta. Às vezes, seu pêlo 
é branco ou pintado.  

As cabras podem correr rápido e podem trepar 
entre as rochas sem cair. Elas gostam de correr, pular 
e brincar em lugares rochosas e montanhosas. 
Comem qualquer coisa que encontram nas montanhas 
e em lugares rochosos e secos. Se por acaso entram 
numa horta, podem estragar tudo. Não comem 
somente as folhas mas arrancam as plantas e 
devoram tudo inclusive as raízes. 
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Os israelitas, às vezes, matavam uma cabra e 
comiam a carne. Usavam o pêlo da cabra para tecer 
um pano rústico e grosseiro que era usado em roupas. 
Este pano não era, porém, tão valioso quanto o pano 
mais macio feito do pêlo das ovelhas. Eles também 
usavam o pêlo de cabras para fabricar o pano usado 
em sacos e tendas. As cabras, assim como as 
ovelhas, eram usadas como sacrifícios a Deus. 
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Às vezes, cortavam-se os 
chifres ocos das cabras e 
ovelhas para serem usados 
como vasilhas para o transporte 
de líquidos, especialmente óleo. 

Uma tampa de madeira era colocada na ponta maior 
do chifre para o líquido não poder esvaziar. Então 
cortava-se a ponta menor do chifre e tampavam com 
outra rolha pequena. Esta rolha era tirado quando se 
queria despejar o óleo. 

 
 
 
 
 
 
 
As peles das cabras e 
ovelhas usavam-se na 
fabricação de sacos para 
guardar água ou vinho. 
Estes estojos não eram tão pesados quanto as 
vasilhas feitas de metal, madeira ou barro, e as 
pessoas podiam carregá-las facilmente nas suas 
viagens. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES 

 
Muitas destas perguntas vêm acompanhadas do 

número da página ou do versículo, onde se pode 
encontrar as respostas. As perguntas com suas 
respectivas respostas também se encontram nas 
páginas 73-78 deste livro. Pode usá-las para verificar 
as suas próprias respostas. 

 

1.  Quais eram alguns dos animais domésticos 
guardados pelo povo de Israel?  
A resposta se encontra na página 7.  
 
As pessoas que moram perto de você criam alguns 
dos mesmos animais que os israelitas criavam?  
 
Quais dos animais criados pelo povo de Israel que 
você nunca viu? 

 

2.  O que é que as ovelhas gostam de comer?  
Procure na página 8. 

 

3.  Como se chamavam aqueles que cuidavam das 
ovelhas?  
Procure na página 10. 
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4.  O que é que as ovelhas fazem quando são 
perseguidas por um animal selvagem?  
Procure na página 11. 

 

5. Quais as três coisas que um pastor sempre carrega 
consigo?  
Procure nas páginas 11-13. 
 
Olhe a figura do rapaz com o estilingue encontrada 
na página 12.  
Você já usou uma arma deste tipo?  
 
Como é que você usou? 

 

6.  O que acontece quando as cabras entram numa 
horta?  
Procure na página 17. 
 
Faça uma lista dos animais que as pessoas na sua 
área criam.  
 
Escreva uma história curta na sua própria língua 
sobre um animal e leia aos outros.  
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Agora leia sobre ovelhas e pastores nas Escrituras 

7.  Leia João 10.1-6.  
Como se chama o homem que entra no aprisco 
pelo portão.  
 
Quem Jesus diz que Ele é?  
Olhe os versículos 7-11. 

 

8.  Leia 1 Samuel 17.  
O que foi que o jovem Davi usou para matar o 
gigante? 
 
Leia o Salmo 23 que mostra como Deus cuida das 
pessoas.  
 

Procure na página 73 para verificar suas respostas a 
estas perguntas. 
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PORCOS  

 

Muito tempo atrás, Deus deu leis ao profeta 
Moisés. O povo de Israel devia obedecê-las. Segundo 
aquelas leis, tinha certos animais que nunca deviam 
ser comidos. O porco era um desses animais. Se 
alguém comia carne de porco ou de qualquer outro 
aniumal que a lei proibia comer, ele se tornava impuro 
ou sujo aos olhos de Deus. Estas pessoas não podiam 
se reunir com aqueles que congregavam no lugar onde 
adoravam a Deus. Quando uma pessoa estava impura, 
isso não significava que ela estava suja (fisicamente). 
Por outro lado, significava que Deus rejeitava aquela 
pessoa porque ela tinha desobedecido as leis de Deus 
e feito o que era proibido. 

O povo de Israel não criava porcos e não comia 
a sua carne porque isso era proibido. Porém, havia 
porcos no território deles. O povo de outras nações 
que viviam naquela terra criavam porcos. 

Conta-se a história que certa vez, quando uns 
inimigos de Israel os derrotaram na batalha, tentaram 
forçar os israelitas a comer a carne de porco. Muitos 
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deles se recusaram e foram mortos por terem 
recusado. Eles não comiam carne de porco e não 
tinham nada a ver com  porcos, porque as leis de Deus 
proibiam. A carne de porco lhes era totalmente 
desagradável. 
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GADO E BOIS  

 

O gado era muito importante em Israel. Os 
israelitas usavam os bois de muitas maneiras. 
Usavam-nos para arar as roças e para debrulhar. Os 
lavradores tomavam dois bois e os colocavam lado a 
lado e depois usavam um pau forte chamado jugo para 
ligá-los. O jugo era cortado de tal maneira que 
alcançava os dois animais e pousava nos seus 
pescoços. O arado era colocado no meio do jugo e 
pendia entre os dois animais. Quando os bois 
puxavam o arado, este amassava a terra dura 
quebrando-a e fazendo-a ficar mais macia. Mais tarde 
os lavradores plantavam a semente ali. O lavrador 
usava um pau comprido com uma ponta aguda para 
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cutucar os bois de vez em quando, fazendo-os andar 
para frente. Este pau se chamava aguilhão. 

As pessoas também usavam bois para puxar 
carroças carregadas.  

A carne de boi e de gado em geral é muito boa 
para comer. Estes animais, porém, são muito valiosos, 
e por isso os israelitas não costumavam matá-los para 
comer fora de ocasiões especiais ou para sacrificar a 
Deus.  Eles tomavam leite de vaca e também usavam 
o couro desses animais para fazer cintos, estojos, 
sandálias e outras coisas. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES 

1.  Quem no território de Israel criava porcos?  
Procure na página 22. 

2.  Os israelitas usavam os bois para fazer que tipo de 
trabalho?  
Procure na página 25. 

Agora leia sobre os porcos e o gado nas 
Escrituras. 

3.  Leia Lucas 15.11-32, a história dum homem que 
gastou todo o seu dinheiro em tolices.  
Por que o jovem aceitou o trabalho de guardar 
porcos ainda que o povo de Israel desprezava 
esses animais?  
Olhe os versículos 14-16.  
 
O que foi que o pai disse quando seu filho voltou 
para casa de novo? 

4.  Leia 2 Coríntios 6.14.  
O que significa a frase “Não vos ponhais em jugo 
desigual”?  
 

Procure na página 74 para verificar as respostas a 
estas perguntas. 
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CAMELOS  

 

 

Os camelos são muito altos e têm corcovas nas 
costas. Têm pernas e pescoço compridos e são muito 
mais altos do que os bois ou os cavalos. Eles são tão 
altos que seus donos precisam fazê-los ajoelhar antes 
das pessoas poderem amarrar carga às suas costas. 
São fortes e podem andar longa distância com cargas 
pesadas. Um bom camelo pode carregar 230 kilos ou 
mais e andar por muitos dias. Podem andar mais ou 
menos 5 quilômetros por hora. Por esta razão eles são 
os melhores animais para levarem carga pesada no 
deserto. Diz-se que os camelos nunca levam carga de 
boa vontade. Eles muitas vezes cospem e soltam 
gemidos fortes. 

Também as pessoas montam nos camelos. Nos 
tempos antigos, eles usavam madeira e pano para 
fazer um tipo de sela que colocavam em cima da 
corcova. 
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Os camelos eram muito caros. Quando alguém 
possuía um desses animais, era sinal de que ele era 
muito rico. 

Os camelos podem viver em lugares onde 
poucos outros animais podem sobreviver. Vivem em 
lugares arenosos e difíceis chamado desertos onde o 
sol brilha com muita força e onde quase não existe 
ervas nem árvores. São os melhores animais para 
atravessar o deserto com cargas pesadas. Eles têm 
patas bem largas, e por isso quando andam em areia 
mole eles não se afundam nela. Eles também têm pele 
dura e grossa no fundo da pata, e por isso podem 
andar na areia ainda que ela seja bem quente por 
causa do sol. Há ainda outra razão porque os camelos 
podem viver tão bem no deserto: Eles podem andar 
por três ou quatro dias sem beber água. Eles não 
suam, e por isso a água permanece nos seus corpos 
por três ou quatro dias. Isso é muito bom, porque às 
vezes, no deserto é necessário andar por muitos dias 
antes de achar outra poça de água.  

Os camelos bebem grande quantia de água de 
cada vez. A água é guardada em vários 
compartimentos pequenos no estômago do animal. 

O camelo pode andar muitos dias sem comer 
porque há gordura na corcova nas suas costas. 
Quando lhe falta comida, ele usa aquela gordura para 
alimentar o seu corpo. Antes de iniciar uma longa 
viagem, os donos dos camelos os alimentam bem para 
que suas corcovas fiquem grandes e gordas. Depois 
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da viagem, a corcova muitas vezes, é pequena e 
encolhida.   

O vento sopra muito forte no deserto e às 
vezes, há verdadeiras tempestades de poeira. Areia e 
sujeira se espalham por toda a parte. Os camelos têm 
grandes pálpebras que cobrem os olhos, e também 
sobrancelhas e pestanas bem grossas. Quando a areia 
e a poeira batem no rosto deles, suas pálpebras e 
pestanas protegem os olhos. Eles também podem 
fechar as narinas para que não entre areia. 
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Em Israel, os pêlos grossos e duros do camelo 
se fiavam para fazer uma linha que se usava na 
fabricação de pano para mantas e tendas. Os profetas 
e outras pessoas que viviam no deserto usavam o 
tecido feito de pêlo de camelo para fazer suas roupas.  

O couro do camelo usava-se na fabricação de 
sandálias, arreios de animais, estojos, e vasilhas de 
água. 

O povo de Israel nunca comia carne de camelo 
porque lhes era proibido por lei. Porém, eles bebiam o 
leite de camelo. 
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Antigamente quando as pessoas viajavam, iam 
sempre em grupo para que os ladrões e os animais 
selvagens não lhes fizessem mal. Os camelos 
andavam em fila seguindo uns apos outros. Esse 
modo de viajar se chamava caravana. Os animais 
eram ligados por uma corrente um atrás do outro e um 
homem os dirigia. Ele andava a pé ou montado num 
camelo ou num burro na frente de todos os outros 
camelos. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES  

1.  Por que é que o camelo pode andar longas 
distâncias num deserto quente e seco sem beber 
água todos os dias?   
Procure na página 29.  
 
Que outras coisas você achou interessante a 
respeito dos camelos?  

 

Agora leia sobre este animal nas Escrituras. 

2.  Leia Marcos 1.6 ou Mateus 3.4.  
As roupas de João eram feitas de que? 

3.  Leia 1 Reis 10.1-2.  
Como é que a rainha de Sabá viajou para 
Jerusalém? 

4.  Leia Gêneses 24.11-12.  
Quantos camelos o servo de Abraão levou para 
carregar os presentes do seu dono?  

O que foi que o servo os mandou fazer quando 
chegaram ao poço?  

Procure na página 74 para verificar suas respostas. 
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JUMENTOS   

 

 

 

 

 

O jumento é outro animal muito útil. Ele é algo 
semelhante a um cavalo pequeno. É um animal forte e 
obediente, mas às vezes, pode se tornar muito 
teimoso. Os jumentos têm orelhas compridas. 
Geralmente são cor de cinza ou ruivos ou até brancos. 
São fortes e quase nunca tropeçam. Podem andar por 
muitas horas sobre caminhos rochosos, duros e 
montanhosos. São bons para montar e também para 
levar carga pesada.  

Os jumentos muitas vezes eram usados em 
Israel para puxar arados ou carroças e também eram 
usados para mover o moinho que trituravam as 
cereais. Assim como no caso dos camelos, os 
jumentos eram valiosos. O número de jumentos que 
um homem possuía indicava suas riquezas.  

Nunca se comia carne de jumento. 
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CAVALOS  

 

 

Nos tempos bíblicos, somente reis e outras 
pessoas bem importantes possuíam cavalos. Porém, 
alguns dos inimigos de Israel usavam cavalos quando 
iam à guerra. Os líderes guiavam seus soldados para a 
guerra montados em cavalos, e às vezes, seus 
guerrilheiros andavam em carruagens puxadas por 
cavalos. Os soldados de Israel, porém, não tinham 
cavalos para batalhar.  
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O cavalo 
usava cabeçada 
com freio para que 
aquele que o dirigia 
ou que estava 
montado nele 
pudesse dirigi-lo ao 
lugar desejado. Uma 
pequena peça 
metálica era colocada na boca do cavalo e faixas de 
couro ou de corda eram amarradas a essa peça. 
Aquele que guiava ou montava no cavalo guiava o 
cavalo por meio dessas cordas. 
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CACHORROS 
  

 

 

 

 

Em Israel, os pastores às vezes, usavam 
cachorros para pastorear e proteger seu rebanho. 
Também havia muitos cachorros selvagens que 
andavam em bandos procurando os corpos de animais 
mortos para comer. À noite eles andavam nas ruas das 
cidades para comer qualquer coisa que pudessem 
achar ali. Eram animais bravos e famintos que se 
alimentavam de carniça. Tais cães eram desprezados 
pelo povo. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES  

 

1.  Por que é que os jumentos são tão úteis às 
pessoas?  
Procure na página 33. 

2.  Em geral, que tipos de pessoas eram donos de 
cavalos nos tempos bíblicos? Procure na página 
34. 

3.  Como eram usados estes cavalos?  

 

Agora leia as Escrituras. 

4.  Leia Mateus 21.1-11.  
Que animal Jesus pediu que seus discípulos lhe 
trouxessem?  
 
O que Jesus fez com o animal? 

5.  Leia Juizes 10.3-4 sobre Jair, o governador de 
Israel.  
Quantos filhos teve Jair?  
 
Que animais os filhos montavam?  

 

Procure na página 75 para verificar as respostas a 
estas perguntas. 
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ANIMAIS SELVAGENS

 

 

Muitos animais selvagens viviam em Israel. 
Alguns atacavam ovelhas, cabras e gado, e às vezes, 
também atacavam as pessoas. Hoje em dia alguns 
desses animais nem se encontram mais em Israel. São 
vistos apenas nos zoológicos. 
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LEÕES   

 

 

 

 

Os leões são mencinados mais de cem vezes 
na Bíblia. Nos tempos de Abraão e de Davi ainda havia 
muitos leões em Israel, mas agora não há mais leões 
selvagens no país. 

Os leões são parentes dos gatos, porém são 
muito maiores do que eles. Eles muitas vezes medem 
por volta de três metros do nariz até a ponta da cauda, 
e muitos têm uma altura de 1,20 centímetros. Um leão 
grande pode pesar 230 quilos.  

A cabeça dum leão é grande, e os machos têm 
pêlo comprido no pescoço. O pêlo deles é marrom 
amarelado, e as pessoas não podem ver facilmente 
um leão à distância, por ele ser mais ou menos da 
mesma cor das pedras e da terra. Os leões rugem 
muito alto. Alguns dizem que o rugido deles parece 
com trovão bem forte. 

Os leões são bem fortes e perigosos. Eles 
matam e comem outros animais. Geralmente eles 
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caçam em pares, e às vezes, caçam em grupos 
grandes. As leoas são as que caçam mais do que os 
machos. Nos tempos antigos em Israel, os leões 
muitas vezes atacavam as ovelhas e as cabras, 
matavam-nas e comiam. Eles também matavam e 
comiam porcos do mato, veados, gazelas, cabrito 
montês e gado. Os leões geralmente se aproximam 
em silêncio e depois saltam repentinamente sobre o 
animal caçado. Derrubam o animal e o matam com um 
golpe de pata, ou com seus dentes e unhas agudas. 
Quando o animal já está morto, o leão o arrasta ou o 
carrega na sua boca para comer em outro lugar. 

Os leões raramente matam as pessoas mas, um 
golpe duma pata enorme desse animal na certa pode 
matar uma pessoa. As leoas protegem seus filhotes de 
perigo e se tornam furiosas e muito perigosas quando 
ameaçadas. 

Os israelitas tentavam matar os leões sempre 
que podiam, porque estes enormes animais matavam 
muitas ovelhas e cabras. De fato, é por isso que não 
há mais leões em Israel hoje em dia, exceto nos 
zoológicos. Às vezes, os homens cavavam um grande 
buraco e faziam uma cilada para que o leão caísse no 
buraco. Às vezes, eles estendiam grandes redes na 
entrada da cova onde o leão dormia. Então mandavam 
cães para latir, ou jogavam paus, pedras ou tochas 
para a cova. Quando o leão espantado saía, a rede 
caía e o prendia, sem jeito de escapar. Depois eles ou 
matavam o leão, ou o guardavam numa cova ou jaula. 
Às vezes, os reis tomavam os criminosos condenados 
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e os presos das guerras e os jogavam para a cova 
onde se guardavam os leões capturados. Estes em 
pouco tempo matavam as pessoas. 
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LEOPARDOS 
 

 

 

 

 

O leopardo é um outro tipo de animal grande e 
perigoso encontrado em Israel. São da mesma família 
dos leões e dos gatos, mas são muito maiores do que 
os gatos. Elas caçam e matam ovelhas, cabras, gado e 
outros animais para comê-los.  

Quando um leopardo ataca um animal, ele 
chega em silêncio e repentinamente. Se uma pessoa 
espanta um leopardo, ele a ataca. Os leopardos têm 
pêlo amarelado com pintas pretas, e quando se 
escondem na selva ou no capim alto quase não podem 
ser vistas. O pêlo do leopardo é muito bonito e às 
vezes, eram usados para fazer tapetes ou para enfeitar 
as selas.   
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URSOS 

 

  

 

Os ursos também eram animais que viviam em Israel 
há muito tempo. Os ursos eram grandes e fortes e 
tinham enormes patas fortes com unhas compridas e 
agudas que podiam matar outro animal ou um homem. 
Seu pêlo era marrom. Os ursos crescidos que viviam 
em Israel mediam por volta de dois metros e podiam 
pesar 230 kilos. Eles geralmente comiam raizes, 
capim, frutas, legumes, castanhas, mel e formigas. 
Quando não podiam achar esse tipo de comida, às 
vezes, matavam e comiam outros animais silvestres ou 
até animais domésticos como bois, ovelhas, ou 
cavalos. Em geral, eles só atacavam os animais 
domésticos e as pessoas quando provocados ou 
famintos, ou quando seus filhotes estavam sendo 
ameaçados. Não existem ursos em Israel hoje em dia, 
exceto nos zoológicos. 

 42 



PERGUNTAS E ATIVIDADES  

1.  Que tipo de animal são os leões e os leopardos? 

2.  Por que o povo de Israel tentava matar leões?  
Procure na página 41.  
 
Faça uma lista de todos os animais silvestres que 
vivem na sua área.  
 
Escreva uma história curta sobre um desses 
animais.  

 

Agora leia sobre os leões, as leopardos e os ursos 
nas Escrituras. 

3.  Leia 1 Samuel 17.34-37.  
Quais os dois animais que Davi matou? 

4.  Leia Daniel 6.1-23.  
O que foi que o rei fez com Daniel?  
Olhe os versículos 1-6. 

5.  Leia Isaías 11.6.  
O que é que este versículo nos diz que o leopardo 
vai fazer?  

 
Procure na página 76 para verificar as respostas a 
estas perguntas. 

 43 



 

 

RAPOSA
 

 

 

 

As raposas parecem muito com os cachorros, 
porém elas têm focinho pontudo e orelhas erguidas e 
peludas. Elas geralmente têm de 60 centímetros a um 
metro de cumprimento, incluindo suas caudas 
compridas e peludas.  

As raposas andam sozinhas à noite procurando 
sua comida. Elas comem ratinhos, esquilos, insetos, e 
fruta madura. Durante o dia, elas se escondem em 
covas ou buracos na terra para dormir. Podem correr 
muito rápido. São inteligentes e às vezes, diz-se delas 
que são animais astutos. 
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HIENAS  

 

 

 

 

As hienas também parecem com os cachorros. 
Elas têm cabeças grandes com mandíbulas grandes e 
muitos dentes fortes. Suas orelhas são compridas e 
eretas. As pernas dianteiras são poderosas, mas as 
traseiras são mais fracas. O seu latir é semelhante à 
risada das pessoas. As hienas andam em bandos à 
noite e comem quaisquer animais mortos que possam 
achar. Às vezes, elas atacam outros animais e 
pessoas. 

 45 



AIS 

 

 

CHACAIS 

 

Atualmente ainda, há muitos chacais em Israel. 
São semelhantes às raposas e aos cachorros, porém 
são diferentes em alguns dos seus hábitos. Andam em 
bandos à noite procurando comida. Comem animais 
mortos e às vezes, atacam ovelhas e cabras. Gostam 
de pegar cordeiros e cabritos que têm se afastado do 
rebanho. Assim como as raposas, eles gostam de 
comer frutas maduras. Os chacais têm por volta de 
setenta e cinco centímetros de comprimento e têm 
rabo bem peludo. São de cor amarela escura ou 
marrom. À noite o seu uivo longo e triste faz as 
pessoas recuar-se de espanto. Eles também latem 
como os cachorros. 
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 LOBOS 

 

 

 

O lobo também é um animal silvestre que 
antigamente matava muitas ovelhas e cabras em 
Israel. Eles parecem com os cachorros bem grandes, 
mas são muito mais ferozes. Os lobos adultos pesam 
mais ou menos 15 quilos e têm mais ou menos 1,30 
centímetros de comprimento incluindo o rabo.  

Ainda há bastantes lobos em Israel hoje em dia. 
Eles ficam escondidos durante o dia e à noitinha 
andam procurando algum animal para comer. Correm 
muito rápido e podem continuar a correr por muito 
tempo.  

Quando um lobo se aproxima, as ovelhas se 
assustam e se espalham. Quando elas ficam 
espalhadas, é fácil o lobo pegar uma para comer. É 
por isso que o pastor vigia com cuidado para proteger 
suas ovelhas dos lobos. 
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VEADOS 

 

 

 

 

 

 

Havia dois tipos de veados que viviam nos 
bosques de Israel. Um era marrom amarelado com 
manchas escuras e chifres grandes. O outro era ruivo. 
Os veados são quietos, e não atacam nem outros 
animais nem pessoas. Eles podem correr muito rápido. 
Os israelitas caçavam os veados e comiam a sua 
carne. 
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GAZELAS 

 

  

 

 

 

 

Outro animal que se achava em Israel era a 
gazela. Elas parecem muito com os veados, e são da 
mesma família de animais. Têm mais ou menos um 
metro de comprimento e sessenta centímetros de 
altura. São de cor marrom amarelada ou cinzenta. Elas 
têm chifres, porém não as usam para se defenderem. 
Elas podem correr muito rápido, e dependem da sua 
velocidade para se livrarem do perigo. Às vezes, elas 
vivem em bandos e outras vezes vivem sozinhas.  

As gazelas são muito ágeis e bonitas. Às vezes, 
dá-se o nome de gazela às meninas.  

Os israelitas caçavam gazelas e as comiam. 
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CABRITOS MONTESES 

 

 

 

Outro animal que ainda se encontra em Israel 
hoje em dia é o cabrito montês. Ele é um tipo de cabra 
silvestre. O chifre fino e comprido do cabrito montês 
pode atingir 1,60 centímetros de comprimento. Os 
israelitas também caçavam estes cabritos e os 
comiam. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES  

 

1.  Diga os nomes de três animais que gostam de 
correr atrás das ovelhas e cabras para comê-las. 

 

2.  Às vezes, as meninas de Israel recebiam seu nome 
de certo animal gracioso e lindo. Como se chama 
esse animal?  
Procure na página 51.  

Procure na página 76 para verificar as respostas a 
estas perguntas. 
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PÁSSAROS
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POMBAS

 

 

As pombas são mencionadas na Bíblia mais do 
que qualquer outro pássaro. Havia muitas delas em 
Israel. Os pobres que não tinham dinheiro suficiente 
para comprar uma ovelha ou cabra sacrificavam 
pombas a Deus. Elas eram os únicos pássaros que se 
aceitavam como sacrifício. Os comerciantes no quintal 
do templo as vendiam por um preço barato. 

 53 



Um homem vendendo pombinhas para oferecê-las  
como sacrifício a Deus. 
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ÁGUIAS
 

 

 

A águia é uma das 
maiores aves que existe. 
Elas são rápidas e 
poderosas, e atacam e 
comem animais 
pequenos. Às vezes, elas 
até pegam um cordeiro 
ou outro animal pequeno 
nas suas garras, e voam 

com sua prenda ao seu ninho. As águias fazem seus 
ninhos em lugares bem altos como, por exemplo, no 
lado duma montanha ou dum rochedo. 
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URUBUS 

 

 

Os urubus 
também são 
grandes. São 
semelhantes às 
águias. Eles 
também gostam 
de fazer seus 
ninhos em lugares altos. Suas asas medem por volta 
de dois metros de uma ponta a outra. Os urubus não 
têm penas nos pescoços nem nas cabeças. Às vezes, 
eles matam e comem animais pequenos, mas 
geralmente eles comem animais mortos. 
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CORVOS  

 

 

 

Os corvos eram muito comuns na terra onde 
morava Jesus. São grandes e pretos, com mais ou 
menos sessenta centímetros de comprimento. São 
muito barulhentos, e comem a carne de animais 
mortos. 
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 CORUJAS  

 

 

Um tipo de coruja achado em Israel às vezes, 
se chama “coruja orelhuda” porque tem tufos de penas 
que se levantam de sua cabeça e parecem orelhas.  

Outro tipo de coruja se chama “a coruja 
pequena”, porque ela é a menor das aves que voam 
pela noite.  

As corujas comem ratinhos e cobras. Elas 
engolem inteirinha a sua prenda para mais tarde 
vomitar o pêlo e os ossos que não podem digerir. Elas 
fazem seus ninhos em lugares quietos e afastados, 
como cemetérios e montes rochosos. 

O povo de Israel nunca comia a carne de 
águias, urubus, corvos ou corujas. Pois a carne destas 
aves era proibida. 
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CODORNAS 
  

 

 

As codornas são aves pequenos, com mais ou 
menos 18 a 20 centímetros de comprimento. As 
codornas de Israel tinham penas marrons ou da cor de 
areia com listras amareladas. Rebanhos enormes 
destes pássaros migram de outro país, chegando em 
Israel em março e abril. 

O povo de Israel costumava comer a carne de 
codornas. 
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PARDAIS 
  

 

 

 

Os pássaros que se chamam de pardais na 
Bíblia eram pequenos, de cor marrom, cinzenta e 
preta. Eles gostam de se congregar em grupos e fazer 
muito barulho. São muito ativos, e sempre estão 
prontos para brigar com outros pássaros por causa de 
comida. 

Em Israel, os pardais construíam seus ninhos 
perto das residências das pessoas. Os israelitas os 
comiam. Os pardais eram numerosos e podiam ser 
comprados por um preço bem barato. Por poucos 
centavos podia-se comprar quatro ou cinco deles já 
abatidos e postos num pau. 
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RÉPTEIS, 

INSECTOS E PEIXES 
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COBRAS

 

Existem muitos tipos de cobras em Israel, mas 
apenas alguns são venenosos. Os tipos venenosos 
injetam seu veneno nas pessoas por meio das suas 
presas. Não se veem as cobras facilmente no mato e 
muitas vezes picam inesperadamente. 
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  ESCORPIÕES 

 

 

 

 

Havia muitos escorpiões na terra natal de 
Jesus. Os escorpiões, assim como as aranhas, têm 
oito pernas. Eles também têm um par de garras com 
as quais eles agarram e seguram as suas presas. Os 
escorpiões têm rabos compridos e desdobráveis com 
uma ponta venenosa com a qual ferroam. Eles dobram 
o rabo por cima das cabeças para ferroar outros 
insectos e comê-los. Quando os escorpiões picam uma 
pessoa, esta sente muita dor. 
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CIGARRAS  

 

 

Outro insecto comum em Israel era a cigarra. 
Ela é um tipo de gafanhoto grande que anda em 
bandos enormes. O vento as leva de um lugar a outro 
e são tão numerosas que parecem uma grande nuvem 
preta. 

Os gafanhotos têm seis pernas e quatro asas e 
fazem um zumbido. Quando descem do céu e pousam, 
comem toda a erva, todas as folhas e enfim, tudo que 
se encontra plantado ao seu redor. Em pouco tempo, 
elas podem comer tudo que o lavrador tem plantado na 
sua roça e todas as folhas das árvores, deixando 
apenas os galhos. Os gafanhotos comem somente 
vegetação. Elas faziam parte da dieta dos israelitas. 
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PEIXES 
 

 

 

Há pêlo menos 18 tipos de peixes que vivem no 
mar da Galileia e o Rio Jordão. No tempo do ministério 
de Jesus, pescar era uma profissão importante para os 
homens que viviam ao longo do Mar da Galileia. 
Muitos tinham barcos pequenos nos quais saíam à 
noite para lançar as suas redes. Alguns dos primeiros 
discípulos de Jesus eram pescadores no Mar da 
Galileia. 

As leis dadas ao povo de Israel mediante 
Moisés disseram que eles somente podiam comer 
peixes que tinham escamas e barbatanas. Eles tinham 
que jogar fora quaisquer peixes que não tivessem 
barbatanas nem escamas. Porém, muitos dos peixes 
que eles pegavam serviam para comer. Alguns eram 
cozidos e comidos frescos, alguns se secavam e 
salgavam para serem guardados para uso no futuro ou 
para serem transportados para cidades grandes como 
Jerusalém, onde eram vendidos. Para aprender mais 
sobre a pesca em Israel, leia o livrinho “Farming, 
Fishing and Other Work in Israel”. 
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Um homem pegando peixe com uma rede. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES  

 

1.  Que tipo de pássaro era sacrificado a Deus?  
Procure na página 56. 

 

2.  Qual a ave que é tão forte que pode levar animais 
pequenos ao seu ninho?  
Procure na página 58. 

 

3.  Cite os nomes dos dois tipos de aves que o povo de 
Israel comia.  
Procure nas páginas 62 e 63.  
 
Faça uma lista de todos os tipos de aves e 
pássaros que vivem na sua área.  
 
Escreva uma pequena história sobre as aves e leia 
para outros. 

 

4.  Quantas pernas tem um escorpião?  
Procure na página 67. 

 

5.  Por que é que o rabo do escorpião é perigoso?  
Procure na página 67. 
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6.  Quantos tipos de peixe vivem no Mar da Galileia e 
no Rio Jorddão?  
Procure na página 69. 

 

7. Por que alguns dos peixes eram jogados fora ao 
invês de serem comidos? 

 

Agora leia sobre pássaros, répteis, insectos e 
peixes nas Escrituras. 

8.  Leia Éxodo 16.11-13.  
Em que horário do dia Deus mandou as codornas 
para o povo de Israel? 

 

9.  Leia Mateus 3.4, 7.  
O que foi que João comia?  
 
Que nome ele dava aos fariseus e saduceus? 

 

10.  Leia João 21.3, 13.  
O que foi que Simão Pedro disse que ia fazer?  
 
O que foi que Jesus deu aos homens?  
 
Procure na página 77 para verificar as respostas a 
estas perguntas. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS  

Respostas às perguntas encontradas nas páginas 
20-21. 

1.  Quais alguns dos animais domésticos que o povo 
de Israel guardava? 

 Ovelhas, cabras e gado. 
 

2.  O que é que as ovelhas gostam de comer? 

 Capim e outras ervas verdes. 
 

3.  Como se chamavam as pessoas que cuidavam das 
ovelhas? 

 Pastores. 
 

4.  O que é que fazem as ovelhas quando perseguidas 
por um animal selvagem? 

 Elas fogem. 
 

5.  Quais as três coisas que um pastor sempre leva 
consigo? 

 Vara, estilingue, cajado. 
 

6.  O que acontece quando as cabras entram numa 
horta?  

 Elas estragam e arrancam as plantações. 
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7.  Como se chama o homem que entra no aprisco 

pelo portão? 

 O pastor. 
Quem é que Jesus diz que Ele é? 

 A porta e o bom pastor. 
 

8.  O que foi que Davi, quando rapaz, usou para matar 
o gigante Golias? 

 O estilingue e uma pedra. 
 

Respostas às perguntas achadas na página 26. 

1. Quem eram os donos dos porcos que viviam na 
terra de Israel? 

 Os estrangeiros que viviam ali, e não os 
israelitas. 

 
2.  Os bois eram usados pelo povo de Israel para fazer 

que tipo de trabalho? 

 Eram usados para arar a terra e debrulhar.  
 

3.  Por que foi que o jovem aceitou o trabalho de cuidar 
dos porcos mesmo que o povo de Israel os 
desprezasse? 

 Ele tinha desperdiçado todo o seu dinheiro e 
estava com fome. 
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O que foi que disse seu pai quando o filho voltou 
para casa de novo? 

 Tragam roupa, um anel e sandálias para ele: 
Matem um bezerro e vamos festejar! 

 

Respostas às perguntas encontradas na página 32. 

1. Por que é que um camelo pode andar longas 
distâncias no deserto quente e seco sem comer e 
beber todos os dias? 

 Porque ele guarda água em pequenos 
compartimentos no seu estômago. 

 
2.  De que eram feitas as roupas de João? 

 De pêlo de camelo. 
 

3.  Como foi que a rainha da Etiópia viajou para 
Jerusalém? 

 Viajou em camelos. 
 

4.  Quantos camelos o servo de Abraão levou para 
carregar os presentes do seu dono? 

 10 
 

5.  O que foi que o servo mandou os camelos fazerem 
quando chegaram ao poço? 

 Ajoelhar-se. 
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Respostas às perguntas encontradas na página 37. 

1. Por que é que os jumentos são úteis aos seres 
humanos? 

 São dóceis, fortes e bem equilibrados. 
 

2.  Que classe de pessoas geralmente eram os donos 
dos cavalos mencionados na Bíblia? 

 Reis e pessoas poderosas. 
 

3.  Para que se usavam os cavalos?  

 Os líderes dos inimigos de Israel os usavam 
quando iam para a guerra. Alguns guerreiros 
andavam em carruagens puxados por 
cavalos. 

 
4.  Que animal Jesus queria que seus discípulos lhe 

trouxessem? 

 Um jumentinho. 
 

O que foi que Jesus fez com o animal? 

 Ele montou nele. 
 

5.  Quantos filhos tinha Jair? 

 Trinta. 
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6.  Em que animais andavam seus filhos? 

 Andavam em jumentos. 
 

Respostas às perguntas encontradas na página 45. 

1. Que tipo de animais são os leões e as leopardos? 

 São gatos muito grandes. 
 

2.  Por que foi que o povo de Israel tentava matar os 
leões? 

 Porque eles atacavam as ovelhas e as 
cabras. 

 

3.  Quais os dois animais que Davi matou? 

 Um leão e um urso. 
 

4.  O que foi que o rei fez com Daniel? 

 Ele mandou colocá-lo na cova dos leões. 
 

5.  O que é que diz este versículo a respeito do que a 
leopardo fará? 

 Vai deitar-se com o cordeiro. 
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Respostas às perguntas encontradas na página 53. 

1. Quais os nomes de três animais que gostam de 
perseguir ovelhas e cabras? 

 Hienas, chacais e lobos. 
 

2.  As meninas israelitas às vezes, recebiam seu nome 
dum animal gracioso e lindo. Como se chama este 
animal? 

 Gazela. 
 

Respostas às perguntas encontradas na página 71-
72. 

1. Qual o pássaro que era usado como sacrifício a 
Deus? 

 A pomba. 
 

2.  Qual a ave que é tão forte que pode levar animais 
pequenos ao seu ninho? 

 A águia. 
 

3.  Quais os dois tipos de aves que os israelitas 
comiam? 

 Codornas e pardais. 
 

4.  Quantas pernas tem o escorpião? 

 Oito. 
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5.  Por que é que o rabo do escorpião é perigoso? 

 Porque pode ferroar com ele. 
 

6.  Quantos tipos de peixe vivem no Mar da Galileia e 
no Rio Jordão? 

 Pelo menos dezoito. 
 

7.  Por que alguns dos peixes eram jogados fora pelos 
pescadores? 

 Porque não tinham barbatanas nem 
escamas e a lei de Deus proibia que fossem 
comidos. 

 
8.  Em que horário do dia Deus mandou as codornas 

para o povo de Israel? 

 Ao anoitecer. 
 

9.  O que foi que João comia? 

 Gafanhotos e mel. 
 

Qual o nome que João usava para se referir aos 
fariseus e saduceus? 

 Cobras. 
 

10.  O que foi que Simão Pedro disse que ia fazer? 

 Disse que ia pescar. 
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O que foi que Jesus deu aos homens? 

 Pão e peixe. 
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