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Prefácio 

 

 

Este livro conta o que a Bíblia diz sobre o início da nação 

de Israel. É importante saber algo sobre a história de Israel 

porque Jesus Cristo nasceu ali. Ele é descendente de 

Abraão, Isaque e Jacó, e é da tribo de Judá. 
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Introdução 

 

O primeiro livro da Bíblia nos conta que Deus criou os céus 

e a terra. Ele criou todas as plantas, todos os animais e todas 

as pessoas. Quando ele terminou, olhou e viu que tudo era 

muito bom. No início, as pessoas que Deus criou o 

obedeceram, mas com o passar do tempo, desistiram de 

obedecer a Deus e começaram a fazer muitas coisas más. 

Gênesis 1.1-29, 31  
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Noé e o Grande Dilúvio 

 

Quando Deus viu que as pessoas faziam coisas más e já não 

louvavam mais a ele, ele ficou muito descontente com elas. 

Então ele resolveu mandar um grande dilúvio para a terra e 

destruir toda ser viva. Porém, havia naquela época um 

homem que ainda obedecia a Deus. Esse homem se 

chamava Noé. Deus estava contente porque Noé o obedecia 

e confiava nele. Ele não queria destruir Noé nem a sua 

família.  Gênesis 6.5-8  

Para guardá-los do dilúvio, Deus mandou que Noé para 

construisse uma barca muito grande, chamada arca.  
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Depois de Noé construir a arca, Deus lhe disse para levar 

um macho e uma fêmea de cada espécie de animal para 

dentro da arca. Noé fez assim como Deus mandou, e depois 

ele e sua esposa, seus três filhos e as esposas deles, 

entraram na arca e Deus fechou a porta.  

Gênesis 6.9-14, 7.1, 5-16, Hebreus 11.7 

Logo começou a chover. Continuou a chover por quarenta 

dias. As águas cobriram a terra toda. Todos os seres vivos 

morreram nas águas do dilúvio—todos menos Noé e sua 

família. Quando finalmente deixou de chover e as águas 

diminuíram, Noé e sua família saíram da arca, seguidos por 

todos os animais. Gênesis 7.17; 8.1, 15-19 
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Depois disso, os animais se multiplicaram e espalharam por 

toda a terra. Também os filhos de Noé com as esposas deles 

tiveram muitos filhos. Com o passar de muitos e muitos 

anos, a família deles aumentou muito e foram a muitos 

lugares e fizeram aldeias e cidades para si mesmos. Um dos 

descendentes de Noé era Abrão, que mais tarde recebeu o 

nome de Abraão, e ele foi o fundador da nação de Israel. 

Todo o povo de Israel é descendente dele. Gênesis 11.10-27  
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Perguntas e Atividades 

 

 

1.   Por que Deus salvou Noé e sua família? 
 Leia página 7 de novo para achar a resposta. 

2. Leia Hebreus 11.7. Que diz este versículo a respeito de 

Noé? 

 

As respostas a estas perguntas se encontram na página 42. 

 

 



 Página 11 

 

Abrão/Abraão 

 

Abraão nasceu mais ou menos quatro mil anos atrás na 

cidade chamada Ur na região chamada Caldeia.
1
 Ele era 

filho de Tera, que era descendente de Sem, um dos três 

filhos de Noé. Quando Abraão era jovem, casou-se com 

Sarai. Algum tempo depois, o pai dele resolveu sair de Ur e 

levar a sua família a outro lugar chamado Canaã. Então 

Tera, Abraão e todos os membros da família deles 

começaram a sua viagem. Andaram ao norte e oeste, 

provavelmente seguindo à beira do rio Eufrates. Levaram 

suas ovelhas, cabras e todo seu gado, e cuidaram deles. 

Depois de muitos dias, chegaram a uma cidade grande 

chamada Harã. Muitos viajantes e comerciantes passavam 

por esta cidade, e ela era bem próspera. Tera resolveu que 

eles deviam parar ali e fazer as suas casas, e ficaram em 

Harã até que Tera morreu com 205 anos. Gênesis 11.26-32 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na NTLH esta região se chama Babilônia. Hoje em dia se chama este 

país de Iraque. 
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As promessas de Deus a 
Abraão  

 

Naqueles dias, a maioria das pessoas adorava ídolos, mas 

Abrão adorava o único e verdadeiro Deus. Isso agradava a 

Deus, e um dia ele falou a Abrão dizendo, ―Deixe seu país, 

seu povo e a casa do seu pai e vá à terra que eu vou mostrar 

a você.‖ Ele prometeu dar a Abrão esta terra nova. Ele disse 

que Abrão e seus descendentes viveriam ali. Ele também 

prometeu que Abrão se tornaria o pai de muitos e muitos 

descendentes. Mais do que eles podiam contar. Ele disse 

que Abrão teria mais descendentes do que o número das 

estrelas no céu e mais do que o número dos grãos de areia 

na beira do mar.  
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Esta foi uma promessa maravilhosa! Pois nesta época Abrão 

já tinha 75 anos, e sua mulher Sarai tinha 65 anos e não 

podia ter filhos. Eles eram idosos e não tinham filhos! Mas 

Abrão cria em Deus, e por isso ele tomou sua esposa Sarai, 

seu sobrinho Ló, bem como todos os seus servos, bens e 

animais, e saiu de Harã para ir aonde Deus os guiasse.  

Gênesis 12.1-7; 15.1-7 

 

Eles começaram a viajar a pé novamente, levando consigo 

todos os seus animais. Eles andaram e andaram até 

chegarem finalmente à terra chamada Canaã
2
. 1 Então Deus 

outra vez disse a Abrão que Canaã era a terra que ele tinha 

prometido dar a ele e aos seus descendentes. Os cananeus 

viviam ali naquela época, portanto Abrão e seus parentes 

moravam entre eles. Eles não construíram casas 

permanentes em um só lugar, mas mudavam-se de um lugar 

a outro para procurarem água e capim para seus animais. 

Nessa terra nova, seu gado se multiplicava e eles tornaram-

se prósperos. Gênesis 12.6, 8, 9; 13.12; 14.17; Hebreus 11.8-12 

 

 

                                                 
2
 Esta terra se chama Israel hoje em dia. 
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Deus dá novos nomes a 
Abrão e Sarai  

 
 

Quando Abrão tinha 99 anos, Deus de novo falou com ele 

em uma visão. Ele repetiu a sua promessa de que daria a 

Abrão muitos descendentes. Ele disse, ―Eu sou Deus 

altíssimo; seja meu amigo e faça sempre o que é certo. Vou 

cumprir a promessa que fiz a você e vou aumentar muito os 

seus descendentes.‖ Então ele disse, ―Você vai ser o pai de 

muitas nações,‖ e ―seu nome será Abraão porque tenho feito 

você o pai de muitas nações.‖ O nome Abraão significa ‗pai 

de muitas pessoas‘. Então Deus disse, ―Toda a terra de 

Canaã, onde você vive agora como estrangeiro, vou dar aos 

teus descendentes para que eles a possuam para sempre, e 

eu vou ser o teu Deus.‖ Gênesis 17:1-8 

 

Deus também mudou o nome da esposa de Abraão. Ele 

disse a Abraão, ―Quanto a Sarai sua mulher, você não deve 

chamá-la mais de Sarai; seu nome vai ser Sara. Vou ajudá-

la, e certamente darei a você um filho por meio dela. Vou 

ajudá-la para que ela seja mãe de nações; alguns dos 

descendentes dela serão os chefes daquelas nações. O nome 

de Sara significa ‗rainha‘ ou ‗princesa‘. Gênesis 17.15, 16  
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Deus faz uma aliança com 
Abraão 

 

Naquele mesmo tempo, Deus fez uma aliança com Abraão. 

Uma aliança é um acordo entre duas pessoas ou dois 

grupos, na qual ou uma das entidades ou todas as duas 

faz/fazem uma promessa à outra que não se pode quebrar. 

Deus prometeu que ele sempre seria o Deus de Abraão e 

dos seus descendentes e que eles sempre seriam seu povo 

especial.  

Então Deus mandou que Abraão fizesse algo que mostraria 

para sempre que o povo dele pertencia a Deus. Ele mandou 

Abraão fazer algo a todos os homens que sempre lembraria 

o povo das promessas que eles tinham feito a Deus e das 

que Deus tinha feito a eles. Deus disse a Abraão para cortar 

o prepúcio do pênis de todo macho entre o povo de Israel. 

Eram incluídos os servos, os estrangeiros e todos os outros 

que viviam entre eles. Chamavam este costume de cortar de 

circuncisão. Era a maneira de Deus pedir que o seu povo 

escolhido dedicasse a ele todos os descendentes deles. A 

marca da circuncisão sempre iria identificar o povo de 

Israel como o povo santo de Deus. Aquele mesmo dia 

Abraão obedeceu a Deus e foi circuncidado. Então todos os 

outros homens e rapazes de Israel foram circuncidados. 

Depois desse tempo, os homens de Israel sempre 

circuncidavam todos os filhos homens quando tinham oito 

dias. Gênesis 17.1-14, 23-27; Atos 7.1-8 
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Sara deu à luz um filho   
 

No ano seguinte, quando Abraão tinha cem anos e Sara 

tinha noventa, Sara ficou grávida e deu à luz um filho. Foi 

assim que Deus começou a cumprir a sua promessa de dar a 

Abraão muitos descendentes. Deus disse a Abraão e Sara 

que dessem ao seu filho o nome de Isaque, que significa 

‗Ele ri.‘ Ele escolheu esse nome porque quando ele disse a 

eles que Sara ia ter um filho, no início eles duvidavam que 

isso pudesse acontecer e riram. Gênesis 17.17, 19; Hebreus 

11.11, 12 
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Perguntas e Atividades 

 

 

1. Para onde Tera mudou a sua família? 
 Olhe na página 11. 

2.   O que foi que Abraão fez depois que morreu Tera, seu 

Pai? 
 Procure na página 13. 

Olhe o mapa na página 12 e encontre a terra de Ur da 

Caldeia. Trace com o dedo o caminho que Tera teria 

seguido quando ele levou a sua família para morar em Harã.  

Depois, encontre no mapa a terra de Canaã. 

3. Que promessas Deus fez a Abraão? 
 Procure na página 13. 

4. Leia Hebreus 11.8-12. 

     O que é que estes versículos dizem a você a respeito de 

Abraão?  

 

As respostas a estas perguntas se encontram na página 42. 
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Isaque e Jacó 

 

Isaque cresceu e foi um homem que obedeceu a Deus, e 

Deus deu as mesmas promessas a Isaque que tinha dado ao 

seu pai Abraão. Isaque e sua mulher Rebeca tiveram filhos 

gêmeos. Deram ao primeiro filho o nome de Esaú porque 

Esaú/este nome significa peludo pois o corpo do menino era 

peludo quando ele nasceu. Deram ao segundo filho o nome 

de Jacó que significa, ‗Ele se agarra no calcanhar dele,‘ 

porque Jacó estava apertando o calcanhar de Esaú quando 

ele nasceu. Esaú nasceu primeiro, e depois Jacó. Esaú 

cresceu e foi caçador. Jacó tornou-se o dono de grandes 

manadas de ovelhas e cabras. Gênesis 24, 25.19-27; 26.2-5,24 
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Jacó recebe novo nome  

 

Jacó obedeceu ao único e verdadeiro Deus, assim como 

fizeram seu pai e seu avô, e Deus passou para ele as 

mesmas promessas que tinha dado a Abraão e Isaque. Certa 

noite quando Jacó estava só no campo, Deus apareceu a ele 

em forma de homem. Jacó lutou com aquele homem a noite 

toda. Aí o homem disse, ―Deixe-me ir, pois já está 

amanhecendo.‖ Jacó respondeu, ―Não vou deixar o senhor 

sair a não ser que prometa me fazer bem.‖ Jacó ficou 

agarrado no homem e este prometeu fazer bem a ele. Mais 

tarde, Deus falou novamente com Jacó e disse, ―O seu nome 

é Jacó, mas agora você não vai ser chamado Jacó, seu novo 

nome é Israel.‖ Ele deu esse nome porque Israel significa, 

‗Ele se agarra em Deus,‘ ou ‗Ele não larga de Deus.‘ Mais 

tarde, o povo mudou o nome de seu país. Desistiram de 

chamar o seu país de Canaã, e deram a ele o nome de Israel. 

Gênesis 32.22-30; 35.9-13 
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A família de Jacó 
 

Jacó, que também se chamava Israel, / cujo outro nome era 

Israel amava uma jovem chamada Raquel, e queria casar-se 

com ela. Porém, na noite do seu casamento, o pai de Raquel 

o enganou e fez com que ele se casasse com a sua irmã mais 

velha, chamada Léia. Jacó ainda queria casar-se com 

Raquel, e depois de um tempo casou-se também com ela. 

Jacó e Léia tiveram muitos filhos, mas durante muito tempo 

Raquel não teve nenhum filho. Muito tempo depois ela 

também deu dois filhos a Jacó, José e Benjamim. Jacó tinha 

um total de doze filhos
3
. Os nomes deles eram Rúben, 

Simeão, Levi, Judá, Dã, Naftali, Gade, Aser, Issacar, 

Zebulom, José e Benjamim. Jacó amava José e Benjamim 

mais do que os outros. Seus filhos chegaram a ser os chefes 

das doze tribos de Israel. Cada uma das tribos tinha o nome 

do filho de Jacó de quem descendia. Por exemplo, todos os 

descendentes de Benjamim formavam o grupo chamado a 

tribo de Benjamim. Não havia nenhuma tribo com o nome 

de José, mas os seus dois filhos, Efraim e Manassês, eram 

os antepassados de duas tribos. Gênesis 29.15-35; 30.1-24; 

35.16-18, 23-29; 49.1-3 5,8,13,14,16,19-22, 27,28 

 

 

                                                 
3
 Veja o gráfico/ o diagrama das famílias de Abraão, Isaque e Jacó na 

página 48. 
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José 

 

Quando José, o filho de Jacó, era rapaz, seus irmãos tinham 

inveja dele porque o pai deles amava José mais do que 

amava seus outros filhos. Os irmãos dele o maltrataram e 

depois o venderam a um comerciante que estava passando 

por Canaã. Mentiram ao seu pai, dizendo que um animal do 

mato tinha matado José. Mas José não estava morto; estava 

vivo e morava na terra do Egito. Assim como Abraão, 

Isaque e Jacó, José ouvia o único e verdadeiro Deus e o 

obedecia.  
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Embora ele fosse um bom homem, José era maltratado e 

sofria muito; foi até preso no cárcere. Enquanto José estava 

na prisão, o Faraó
4
 teve um sonho e Deus ajudou José a 

entender o sonho. Ele disse a Faraó que o significado do 

sonho era este: durante os próximos sete anos as colheitas 

no Egito seriam abundantes, mas depois disso haveria 

pouca chuva e sete anos de fome. Quando Faraó ouviu esta 

interpretação do seu sonho, ele livrou José da prisão e o fez 

governador do Egito, que era uma posição muito 

importante. Gênesis 37.2-5, 17-36; 39.20-23; 41.1-4, 25-40;  

Atos 7.9,10 

 

José disse a todo o povo do Egito para guardar grandes 

quantias de cereais nos armazéms do rei e eles fizeram isso. 

Gênesis 41.56,57 diz, ―Quando a fome aumentou no país 

inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender 

cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao 

Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro 

havia uma grande falta de alimentos.‖ (NTLH) Pessoas de 

muitos outros países também foram ao Egito comprar 

comida de José, porque a fome era severa por toda a parte. 
Gênesis 41.46-49, 53-57  

 

No entanto, Jacó e seus outros filhos ainda viviam em 

Canaã, onde eram pastores. Quando a chuva deixou de cair 

ali, eles não tinham suficiente para comer, e por isso Jacó 

mandou alguns dos seus filhos ao Egito para comprar 

mantimentos. Eles não reconheceram José quando 

chegaram, mas José os reconheceu. Mais tarde, José disse 

aos seus irmãos quem ele era. Eles tiveram medo de que 

José fosse se vingar deles por causa da maneira em que eles 

                                                 
4
 Faraó era o título dos reis de Egito. 
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o trataram quando era jovem, mas José não fez isso. Pelo 

contrário, ele os perdoou. Além disso, quando chegou a 

hora deles voltarem a Canaã, José deu a eles um recado para 

dar ao seu pai. Ele disse, ―É isso que diz o seu filho José: 

desça para mim, não demore... Vou providenciar para o 

senhor.‖ Gênesis 42.1-3, 5-8; 45.1-11 

 

Deus por aquele tempo também falou com Jacó e disse, ―Eu 

sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de descer 

para o Egito. Você terá muitos descendentes e eu vou fazer 

com que você se torne uma grande nação ali. Vou descer 

para o Egito com você, e certamente vou trazê-lo de novo 

para Canaã.‖ Aí Jacó e toda a sua família levaram seus 

animais e todas as coisas que possuíam e foram morar no 

Egito. Gênesis 46.1-7 

 

 

 
 

 

Tinha mais ou menos 80 israelitas que foram morar no 

Egito naquela época, e seus descendentes não saíram para 

voltar a Canaã até 430 anos depois. Durante aqueles anos, 

tiveram muitos filhos e seu número cresceu até chegar a 

mais ou menos dois milhões e meio de pessoas de Israel que 

moravam no Egito. Havia tantos israelitas que Faraó chegou 

a ter medo. Ele disse ao seu povo, ―Olhe, há muitos 

descendentes de Israel que moram aqui! Temos que fazer 

alguma coisa para eles não aumentarem mais. Pois se 

houver uma guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos, 
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lutar contra nós e deixar o nosso país.‖ Então os egípcios 

escravizaram o povo de Israel. Eles os trataram muito mal/ 

foram bem cruéis para com eles, forçando-os a fazerem 

tijolos de barro e construir grandes edifícios e cidades.  

Êxodo 1.1-14; 12.40; Atos 7.11-19 
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Perguntas e Atividades 

 

 

1. Como se chamavam os filhos gêmeos de Isaque? 
 Procure na página 19. 

2. Qual foi o nome novo que Deus deu a Jacó?  

 Que significava esse novo nome? 
 Procure na página 20. 

 As pessoas onde você mora têm nomes com 

significados especiais? 

3. O que José fez quando soube que haveria uma fome no 

país do Egito? 
 Procure na página 23. 

 Já houve fome no lugar onde você mora? 

 O que foi que as pessoas fizeram para obter comida? 

4. O que aconteceu com as pessoas que se mudaram para o 

Egito para morar? 
 Procure nas páginas 24-25 

 Veja de novo o mapa na página 12 e procure o Egito. 

 

Leia Gênesis capítulos 36-50 e Êxodo capítulo 1 para 
aprender mais sobre José e sobre os anos que o povo de 
Israel passou no Egito. 
 
As respostas a estas perguntas se encontram nas páginas 
42-43. 
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Moisés guia o povo para 

fora do Egito 

 

Deus amou o seu povo e entendia muito bem como era a 

vida dura dele no Egito. Ele ouviu os gritos de desespero 

deles e depois de passar 430 anos, mandou um homem 

chamado Moisés para libertá-los e guiá-los de volta para a 

terra de Canaã. Naquela época, Moisés estava morando em 

um lugar bem distante do Egito, chamado Midiã. Ele era 

pastor e cuidava das ovelhas do seu sogro. Certo dia, ele 

levou as ovelhas para pastar perto de um monte no deserto 

chamado Sinai. Enquanto estava ali Deus falou com ele e 

disse, ―Eu sou o Deus do seus antepassados, o Deus de 

Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Eu certamente 

tenho visto a miséria do meu povo no Egito. Tenho ouvido 

seus lamentos por causa dos seus opressores, e preocupo-

me com o sofrimento deles. Por isso tenho descido para 

livrá-los da mão dos egípcios e para tirá-los daquele país e 

levá-los a uma terra boa. Portanto, vá. Estou mandando 

você para tirar o meu povo do Egito.‖ No início Moisés não 

estava disposto a fazer o que Deus pediu, porque tinha 

medo que ninguém fosse prestar atenção nele. Depois, 

porque Deus disse, ―Estarei com você,‖ Moisés pegou sua 

mulher e seus filhos e começou a viagem de volta para o 

Egito para livrar o povo de Israel de lá. Êxodo 3.1, 6-12; 4.20; 

Atos 7.20-35 
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Quando chegou no Egito, ele e Arão, seu irmão, foram falar 

com Faraó. Pediram que ele deixasse o povo de Israel sair, 

mas o coração de Faraó era muito duro e ele não quis deixar 

que o povo saísse. Aí Deus mandou dez pragas, uma após 

outra, para fazer Faraó mudar de pensamento, mas ele não 

mudou. Todos os egípcios sofreram terrívelmente por causa 

das pragas, mas Deus protegeu o povo dele. Faraó muitas 

vezes recusou deixá-los ir, mas ao final, ele mandou que 

saíssem do Egito. Aí os homens de Israel, que eram mais ou 

menos 600,000, junto com suas famílias, saíram do Egito e 

seguiram Moisés para o deserto. Êxodo 7.2, 12.31-33;      

Hebreus 11.23-28 

 
A praga das rãs 
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Assim o povo de Israel começou a longa viagem para 

Canaã, através do deserto de Sinai. O deserto é um lugar 

muito seco, onde há pouca comida e pouca água. Por causa 

disso sua viagem foi difícil, mas Deus providenciou as suas 

necessidades e mostrou a eles cada dia aonde ir. Ele os 

guiou durante o dia com uma grande nuvem que ia diante 

deles. À noite, essa nuvem se tornou uma coluna de fogo 

que dava luz a eles. Ou a nuvem ou o fogo sempre estava 

com eles, indo diante das pessoas. Era sinal de que Deus 

estava com eles. Êxodo 13:17,18,21,22 

 

 
 

 

Pouco depois deles saíram do Egito, acamparam-se perto 

do Mar Vermelho. No entanto, Faraó mudou de opinião 

quanto à idéia de deixá-los sair da terra dele, e saiu com 

seus exércitos para impedi-los de irem embora. A Bíblia 

diz, ―... o SENHOR endureceu o coração de Faraó, rei do 

Egito, para que perseguisse os filhos de Israel; porém os 
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filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os 

egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus 

cavalarianos, e o seu exército e os alcançaram acampados 

junto ao mar....‖ Quando o povo de Israel se deu conta de 

que estava entre os soldados e o mar, todos ficaram com 

muito medo e clamaram ao Senhor pedindo ajuda. Então 

Deus fez com que o pilar de fogo iluminasse os israelitas, 

para que pudessem ver aonde ir. Mas essa mesma nuvem 

deu escuridão no lugar onde os egípcios estavam, e essa 

escuridão fez com que eles ficassem confusos e com muito 

medo. Êxodo 14.5-9; Hebreus 11.29 

 

 

 

 

 
 

 

Aí, Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e durante toda 

aquela noite, o Senhor fez a água ir para trás com um forte 

vento leste, fazendo um caminho seco no meio do mar. As 

águas se dividiram, e os israelitas andaram por meio do mar 
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em terra seca, com um muro de água à sua direita e outro à 

sua esquerda. Os egípcios entraram no mar perseguindo-os, 

mas ficaram aterrorizados e disseram, ―Vamos sair daqui!‖  

Então, quando os egípcios ainda estavam no meio do Mar 

Vermelho, Deus permitiu que a água voltasse ao seu lugar e 

todos os egípcios se afogaram. Quando os israelitas viram o 

grande poder de Deus que ele usou contra os egípcios, eles 

cantaram louvores a Deus e confiaram nele e no seu servo 

Moisés. Êxodo 14.21-31; Atos 7.36 

 

 

 

 

 
 

 

Continuaram a andar por três meses, até chegarem ao pé do 

monte Sinai, onde Deus lhes disse para se acamparem. 

Então ele falou com eles do monte e deu a eles alguns 

mandamentos. O povo ficou com muito medo por causa 

disso, e como resultado eles pediram que Moisés servisse de 

mediador e lhes dissesse tudo que Deus queria que 

soubessem. Então Moisés subiu o monte sozinho, onde 
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Deus falou com ele e lhe deu muitas instruções e 

mandamentos para o povo. Deus queria que o povo de 

Israel soubesse que ele o tinha escolhido de todos os povos 

do mundo para ser o primeiro a conhecê-lo, e a seguir e 

obedecer a ele. Quando Moisés desceu do monte e disse ao 

povo todas as palavras e leis de Deus, todos eles gritaram a 

uma só voz, ―Tudo que o Senhor disser nós faremos!‖ Desta 

forma, Deus e o povo de Israel fizeram uma aliança entre si. 

Deus prometeu proteger, guiar e cuidar deles e dar a eles a 

terra que tinha prometido a Abraão muitos anos antes. Ele 

disse, ―Vou morar com vocês e ser o seu Deus, e vocês vão 

ser o meu povo.‖ O povo prometeu obedecer a Deus e 

adorar somente a ele. Deus lhes disse para nunca adorar 

nem buscar a ajuda de nenhum outro deus, inclusive dos 

deuses daqueles que naquela época moravam em Canaã. 

Daquele dia em diante, os israelitas eram o povo escolhido 

de Deus e ele era o Deus deles. Êxodo 19.1-9, 16-19; 20.18-21; 

24.3, 4, 7 

 

 

Então Deus disse a Moisés que subisse o monte outra vez 

sozinho. Desta vez, Moisés ficou ali com Deus quarenta 

dias e quarenta noites. Deus deu a ele instruções detalhadas 

sobre as suas leis e sobre os dias especiais de adoração e 

louvor que ele queria que o povo celebrasse. Ele ensinou a 

Moisés como o povo poderia viver de maneira justa e ser 

feliz. Pois quando eles obedecessem, ele também ficaria 

feliz. Êxodo 24.18; 25-31 

 

Naquela época, Deus também escreveu dez mandamentos 

em duas placas de pedra e Moisés desceu com as placas 

para dá-las ao povo. Porém, quando ele chegou ali, o povo 
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já estava desobedecendo a palavra de Deus. Porque Moisés 

estivera muito tempo longe deles, eles pensavam 

erradamente que ele estivesse morto e por isso fizeram um 

ídolo e o adoraram. Quando Moisés viu o que eles tinham 

feito, ele jogou as placas de pedra com os dez mandamentos 

e elas se despedaçaram. Mais tarde, subiu o monte de novo 

e outra vez ficou ali quarenta dias e quarenta noites. 

Durante esse tempo, ele pediu que Deus perdoasse o povo e 

escrevesse os mandamentos em placas de pedra outra vez. 

Depois de Deus, na sua misericórdia, fazer isso de novo, 

Moisés desceu do monte outra vez com elas e as guardou 

em uma caixa especial onde estavam bem protegidas. Essa 

caixa se chamava a arca da aliança, e era santa para o povo 

de Israel. Êxodo 20.1-17; 24.12; 32; 34.1-11; Atos 7.37-43 

 

Enquanto Moisés estava no monte com Deus, Deus também 

lhe disse que queria que o povo fizesse uma tenda grande e 

bonita de tecido e de pele como lugar de adoração. Levou 

quase sete meses para o povo fazer essa tenda grande que 

Deus pediu. Ela se chamava o tabernáculo e a caixa que se 

chamava a arca da aliança foi guardada ali dentro. As 

pessoas desmontaram o tabernáculo quando continuaram a 

sua viagem em direção a Canaã e levou-o consigo. Cada 

vez que a nuvem que os guiava parava, eles montavam o 

tabernáculo de novo no meio do seu acampamento, com as 

suas próprias tendas ao redor dele. 

Êxodo 25-27; 36.18-38.31; 39.42-40.38; Atos 7.44,45 

 

 

 



Página 34 

 
 

 

Para aprender mais sobre os dez mandamentos, o 

tabernáculo, e os outros lugares onde os israelitas 

adoravam, leiam o livrinho chamado “Como As Pessoas 

Adoravam A Deus Nos Tempos Bíblicos”. 
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Quando chegaram a um lugar perto de Canaã, viram 

algumas das pessoas que moravam em Canaã. Eles eram 

grandes e pareciam bem fortes, e os israelitas tiveram medo 

deles. Deus lhes disse para entrarem em Canaã apesar disso, 

mas eles continuavam assustados com a aparência deles. 

Com isso Deus viu que eles não confiavam nele, então ele 

os deixou andar no deserto por quarenta anos, até que 

morressem todas as pessoas do grupo que não confiavam 

nele. Números 13.1,2; 13.17-14.38; 1 Coríntios 10.1-10 

 

Durante aqueles anos, Moisés escreveu tudo que Deus disse 

a ele e tudo que aconteceu com eles na sua longa viagem 

pelo deserto. As palavras que ele escreveu agora constituem 

os primeiros cinco livros da Bíblia e se chamam Gênesis, 

Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguns 

chamam estes cinco livros de Pentateuco, ou os Livros da 

Lei. Quando os israelitas finalmente estavam prontos para 

entrarem na terra de Canaã, Moisés deu esses livros ao povo 

e mandou que fossem lidos cada sétimo ano. 

Deuteronómio 31.9-13; 24-26 
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Perguntas e Atividades 

 

 

1. Por que Deus queria que Moisés fosse ao Egito? 
 Procure na página 27. 

2. O que foi que Faraó fez quando Moisés e Arão pediram 

que ele soltasse o povo de Israel? 
 Procure na página 28. 

3. Leia Êxodo 7.9-12.31 sobre as dez pragas que Deus 

mandou sobre o Egito, e Êxodo 13.17-14.31 a respeito 

de como atravessaram o Mar Vermelho. 

 Já houve alguma praga na sua área? 

 Como foi? 

Veja o mapa na página 35 para traçar o caminho do povo de 

Israel quando caminharam até o Mar Vermelho. 

Leia em voz alta para alguém que nunca ouviu esta história 

do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Uma outra 

alternativa: deixe alguém ler em voz alta enquanto você e 

outros apresentam a história ao vivo. 

Para aprender mais sobre Moisés, leia Êxodo 1-20. 

As respostas a estas perguntas se encontram na página 43. 
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Josué guia o povo para 

Canaã 

 

Moisés morreu antes do povo entrar em Canaã e foi 

enterrado no lado leste do Rio Jordão. Depois disso, Deus 

escolheu um homem chamado Josué para guiar o povo para 

Canaã. Josué disse a eles o que precisavam fazer para 

preparar-se para entrar em Canaã. Então quando estavam 

prontos, Deus fez com que a água do Rio Jordão parasse e 

abrisse um caminho no meio do rio, assim como fez no Mar 

Vermelho para Moisés. Aí todo o povo de Israel atravessou 

para Canaã em terra seca. Josué 1.1-9; 3.1-4.13 

 

 

Quando chegaram em Canaã, o povo de Israel deixou de 

sempre andar de um lugar a outro com seus animais, e ficou 

ali. Construíram casas e cidades onde moravam, e 

plantaram roças. Mudaram o nome de sua terra de Canaã 

para Israel, e se chamavam de israelitas, ou o povo de 

Israel. Muitas outras coisas aconteceram com o povo de 

Israel depois do tempo de Josué, e você pode ler destas 

coisas na Bíblia.  
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Ainda existe hoje em dia uma nação chamada Israel e 

muitos dos descendentes de Abraão ainda moram ali. 

Outros têm se espalhado pelo mundo inteiro, mas eles ainda 

se lembram de que são os descendentes de Abraão, Isaque e 

Jacó. 
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Perguntas e Atividades 

 

 

1. Que foi que aconteceu quando Josué e o povo de Israel 

estavam para atravessar o Rio Jordão? 
 Procure na página 39. 

2. Qual foi o nome que o povo de Israel deu à sua nova 

terra natal? 
 Procure na página 39. 

 
As respostas a estas perguntas se encontram na página 43. 
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Respostas às 

Perguntas 

 
Respostas às perguntas que se encontram na página 10: 

1. Por  que foi que Deus salvou Noé e sua família? 

Noé confiou em Deus e o obedeceu, e isso agradou a Deus. 

2. O que é  que Hebreus 11.7 diz a respeito de Noé? 

Ele construiu uma arca para salvar a sua família. 

Respostas às perguntas que se encontram na página 18: 

1. Para onde foi que Tera mudou com a sua família?  

À cidade de Harã. 

2. O que foi que Abraão fez depois que seu pai Tera 

morreu? 

Ele levou sua família e todos os seus bens e mudou-se para 

Canaã. 

3. Quais as promessas que Deus fez a Abraão? 

Ele prometeu fazê-lo o pai de muitas nações, e dar a ele uma 

terra especial que seria para ele e para seus descendentes. 

4. O que é que Hebreus 11.8-12 diz a respeito de Abraão? 

Ele obedeceu e seguiu a Deus, mesmo que não soubesse para 

onde ia, e chegou a ser o pai de muitos descendentes. 

Respostas às perguntas achadas na página 26: 

1. Como se chamavam os filhos gêmeos de Isaque? 

Esaú e Jacó  

2. Qual foi o novo nome que Deus deu a Jacó, e que 

significava? 

Ele lhe deu o nome de Israel, que significa, Ele se agarra em 

Deus  
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3. O que foi que José fez quando soube que vinha uma 

fome? 

Ele mandou o povo guardar cereais, e aí quando chegou a fome, 

ele vendeu aos egípcios e aos outros que quisessem comprar. 

4. Que aconteceu com as pessoas que foram para o Egito 

para morar? 

Multiplicaram-se e chegaram a ser tantas que o Faraó ficou 

com medo. Fez com que todos eles fossem escravos e os tratou 

com crueldade e os fez trabalhar muito duro. 

Respostas às perguntas encontradas na página 37: 

1. Por que Deus queria que Moisés fosse ao Egito? 

Ele queria que Moisés ajudasse o seu povo para sair do Egito e 

voltar a Canaã. 

2. O que Faraó fez quando Moisés e Arão pediram a ele 

para soltar o povo de Israel? 

Muitas vezes ele recusou. 

Respostas às perguntas achadas na página 41: 

1. O que aconteceu quando Josué e o povo estavam 

prontos para atravessar o Rio Jordão? 

Deus fez a água parar abrindo caminho para passar, assim 

como fez no Mar Vermelho. 

2. Qual foi o nome que os israelitas deram à sua nova terra 

natal? 

Eles a chamavam de Israel. 
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Glossário 

 

Aliança - Uma promessa ou um acordo que precisa ser 

cumprida/cumprido. 

Arca - Um barco grande que Moisés construiu antes do 

grande dilúvio. 

Arca da aliança - A caixa coberta de ouro no tabernáculo 

que continha os dez mandamentos. 

Cananeus - As pessoas que viviam em Canaã quando os 

israelitas chegaram ali. 

Carros de guerra - carros pequenos de duas rodas, puxadas 

por cavalos e usados para levar os guerreiros para as 

batalhas. 

Circuncisão - Um sinal das promessas da aliança entre 

Deus e Abraão, o ato de cortar a pele do pênis. 

Deserto - Uma área grande que é muito seca porque quase 

não cai chuva, também chamada ‗sertão.‘  

Egito - A nação grande e poderosa que fica ao sudoeste de 

Israel. 

Êxodo - A saída/partida dos israelitas quando saíram do 

Egito onde tinham sido escravizados. O êxodo foi dirigido 

por Moisés. 

Faraó – O título dos reis do Egito. 

Israel - O nome que Deus deu a Jacó e que significa ‗Ele se 

agarra em Deus‘. Mais tarde, os descendentes de Jacó se 
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chamavam ‗o povo de Israel,‘ e depois deles voltarem a 

morar em Canaã, eles chamaram o lugar de ‗Israel‘. 

Rio Jordão - O rio principal de Israel; tem uma extensão de 

70 milhas, do monte Hermom no norte, atravessando o Mar 

da Galiléia, terminando no Mar Morto. 

Tabernáculo - A tenda grande e bonita que Deus mandou o 

povo de Israel construir como lugar de adoração. 
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A família de Abraão 

 

Abraão 

 Sara     Agar 

 Isaque = Rebeca   Ismael 

 Jacó/Israel = Léia     Esaú 

           Raquel 

           Bilhah 

           Zilpah 

 

 Os filhos de Léia 

  Rúben 

  Simeão  

  Levi 

  Judá 

  Issacar 

  Zebulom 

 

 Os filhos de Zilpa 

  Gade 

  Aser 

 

 Os filhos de Bila 

  Dã 

  Naftali 

 

 Os filhos de Raquel 

  José - Efraim e Manassés 

  Benjamim 

 

 


