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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Abraão foi o progenitor do povo de Israel. Ele 
nasceu na cidade de Ur, no país que agora se chama 
Iraque.  

Deus mandou que Abraão saísse de Ur e fosse 
a outro país. Ele disse que daria a Abraão e aos seus 
descendentes uma nova terra onde eles iriam morar. 
Foi por isso que Abraão e sua família começaram a 
sua viagem. Levaram consigo todo o seu gado e todas 
as suas ovelhas. Estes animais eram muito 
importantes para Abraão e sua família porque lhes 
supriam de comida. Eles andaram de um lugar para 
outro até que chegaram à terra de Canaã. Deus disse 
a Abraão que era esta a terra que Ele daria a ele e 
seus descententes. Agora este país se chama Israel.  
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Mesmo depois que chegaram a Canaã eles não 
plantavam na terra. Eles mudavam de um lugar para 
outro em busca de água e pasto para seus animais. 

Muito tempo depois de Abraão morrer, houve 
uma fome nesta terra, e seus descendentes foram 
morar no Egito. Ficaram ali por muitos anos. Os 
egípcios os fizeram seus escravos e os trataram muito 
mal. Apesar disso, os descendentes de Abraão tinham 
muitos, muitos filhos e chegaram a ser um povo muito 
grande. 

Depois de longo tempo, os descendentes de 
Abraão fugiram do Egito. Andaram no deserto durante 
quarenta anos. Depois desse tempo eles finalmente 
entraram de novo na terra de Canaã. Eles expulsaram 
as nações que viviam naquele país e começaram a 
tomar posse do lugar e a construir casas e vilas. Foi 
nessa época que os descendentes de Abraão, ou seja, 
o povo de Israel, começaram a formar fazendas e a 
plantar roças.  

As coisas mais importantes que plantavam eram 
cereais tais como trigo e cevada. Usavam estes 
cereais para fazer pão, que era uma de suas comidas 
principais. Eles também plantavam outras coisas, tais 
como, ervilhas, feijão, lentilhas, cebolas, alho, abóbora, 
pepinos e uvas. Plantavam vários tipos de árvores: 
tâmaras, figueiras, oliveiras e outras fruteiras, e 
colhiam as frutas. Eles também colhiam nozes, 
sementes e ervas que cresciam no mato. Eles colhiam 
o mel que as abelhas faziam nos buracos das árvores 
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e das rochas. Vocês sem dúvida conhecem algumas 
destas plantas, mas outras talvez sejam 
desconhecidas.  

Em Israel, os melhores lugares para plantar 
eram as baixadas ao longo do rio Jordão e a área 
perto do litoral do mar Mediterrâneo. Pois nessas 
áreas a terra era fértil e úmida. Era alí que plantavam 
os cereais. A região da Galiléia, no norte de Israel, 
também tinha solo fértil. Muitos tipos de fruteiras e de 
cereais cresciam bem na Galiléia.  

No sul de Israel a terra era rochosa e seca e os 
montes altos. Videiras, figueiras e oliveiras cresciam 
bem no sul, mas os cereais não.  

Para poderem plantar nas severas inclinações 
dos montes, as pessoas construíam terraços finos com 
muralhas feitas de pedra. Essas muralhas protegiam o 
solo da erosão. 
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Cereais 

 
 
 

Em Israel a época de chuva começa em outubro 
e continua, esporadicamente, até março ou abril. As 
pessoas plantavam os cereais em outubro. Elas 
contavam com as chuvas para fazer com que suas 
plantações crescessem. Os cereais eram as 
plantações mais importantes do povo de Israel. 
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Trigo 

As pessoas usavam mais trigo do que qualquer 
outro cereal. O trigo é como capim, quando cresce fica 
alta com sementes na ponta. Depois do trigo 
amadurecer, as mulheres moíam as sementes para 
fazer farinha. Dessa farinha elas faziam pão. O povo 
comia pão todos os dias. 
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No tempo da colheita, as pessoas tiravam parte 
do trigo e davam para o sacerdote para ofertar a Deus. 
Desta maneira eles davam graças a Deus por 
providenciar-lhes comida. 
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da e Painço 

 

 

 

 

Cevada e Painço 

 

 

Outros cereais plantados em Israel eram cevada 
e painço. A cevada parecia muito com o trigo. Ela era 
plantada em outubro ou novembro, antes do começo 
da época do frio. Depois da época do frio a cevada 
crescia rapidamente, amadurecendo em março ou 
abril. A cevada cresce bem em solo não muito bom, 
onde o trigo não desenvolve bem. 

 
O painço pode ser plantado no verão quando o 

sol está bem quente. Outros cereais não podem ser 
plantados nesta época. A cevada e o painço 
geralmente eram usados para alimentar os animais. 
Porém, quando o trigo acabava, as pessoas usavam 
cevada ou painço para fazer pão. Às vezes eles 
cozinhavam estes cereais com legumes ou com carne 
para fazer um guisado. 
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Perguntas e Atividades 

 

1. Quais eram alguns dos cereais que o povo de Israel 
plantava?  
 
Procure na página 7. 
 
Olhe o mapa na página 13 para ver onde estes 
cereais eram plantados. 
 
Escreva uma lista dos cereais plantados na 
área/região onde você mora.  

 
Agora leia sobre os cereais na Bíblia.  
 

2. Leia a parábola do joio em Mateus 13.24-30.  
 
O que o patrão mandou que os trabalhadores 
fizessem com o joio? 

 

3. Leia João 6.9. Que tipo de pão o menino tinha?  
 
Quantos pães ele tinha? 
 

Samaria 

Judéia 

deserto 

Mar 
Morto 

Rio Jordão 

Lago da 
Galiléia 

Galiléia 

Tiro 

Líbano
Síria 

Mar 
Mediterrâneo 
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4. Leia a história de como Jesus alimentou as cinco mil 
pessoas em Marcos 6.30-44.  
 
Segundo os discípulos, quanto dinheiro seria 
necessário para comprar comida suficiente para 
toda a multidão?  

 

Verifique as respostas para estas perguntas na página 
54. 
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Frutas e Nozes 
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  UVAS 

 

No país de Israel, o povo tinha muitos tipos de 
frutas. Uma das mais importantes delas eram as uvas. 
As uvas são muito doces e suculentas, e sua pele fina 
pode ser comida. A pele da uva geralmente é roxa, 
mas em alguns casos é verde claro. Cada uma contém 
duas ou três sementes. As uvas crescem em cachos 
ao longo de ramos compridos e cada videira (ou 
planta) produz vários ramos. O povo de Israel usava o 
suco da uva para fazer vinho. Eles também comiam a 
fruta quando estava fresca, ou secavam a fruta para 
preservá-la e usá-la mais tarde. 
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O fazendeiro e sua família trabavalham muito 
para cultivar uvas. Para fazer crescer uma nova videira 
eles cortavam um talo de outra videira e plantavam na 
terra. À medida que as videiras cresciam, precisavam 
ser podadas e amarradas às cercas ou grades que as 
apoiavam. Uma vez que a fruta começava a 
amadurecer, tinha que ser vigiada para que os ladrões 
não a roubassem e os animais selvagens não a 
comessem. Depois da colheita das uvas em agosto ou 
setembro, o vinho tinha que ser preparado e a fruta 
fresca secada antes dela estragar. 
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PASSAS  

 

 

Durante o verão, os israelitas colocavam parte 
de suas uvas ao sol para secar. As uvas secas 
chamam se passas. As passas muitas vezes eram 
amassadas para formar bolos pequenos que 
facilmente podiam ser levados em viagens. 
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As uvas também eram usadas para fazer outra 
bebida chamada vinagre. O vinagre é azedo e amargo. 
Geralmente as pessoas o misturavam com água antes 
de beber. Quando alguém sofria grande dor, 
misturava-se o vinagre ou o vinho com um remédio 
chamado mirra e dava-se à pessoa para beber. Depois 
de beber esta mistura, a pessoa não sentia tanta dor. 
O vinagre também se usava para conservar alguns 
legumes e peixes.  

VINAGRE 

Para aprender mais sobre os cereais e uvas e 
como eram plantados e usados, leia o livreto chamado 
AGRICULTURA, PESCA, E OUTROS TIPOS DE 
TRABALHO EM ISRAEL. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES 

1. Descreva como as uvas crescem.  

Agora leia sobre as uvas na Bíblia. 
 

2. Leia João 2.1-11.  
 
O que Jesus fez da água? Quantas vasilhas 
haviam?  

 

Procure na página 55 para verificar as respostas a 
estas perguntas. 
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A oliveira era uma árvore muito importante em 
Israel. A fruta desta árvore se chama azeitona. Ela é 
uma fruta pequena e oval que fica preta quando 
amadurece. Cada azeitona tem um caroço duro no 
meio, e sua carne está cheia de óleo. 

 

AZEITONAS 

As oliveiras crescem muito devagar, e podem 
levar muitos anos para chegar à sua altura completa. 
Elas podem chegar à altura de mais ou menos 10 
metros. Porém, em Israel os fazendeiros costumavam 
podá-las para que tivessem apenas por volta de 5 
metros. Elas não começam a dar fruto até terem mais 
ou menos quinze anos. Nos meses de abril ou maio, a 
oliveira dá uma flor pequena e branca, e a fruta está 
pronta para ser colhida nos meses de setembro a 
novembro. Colhem-se as azeitonas sacudindo ou 
batendo nos galhos com paus compridos. Desta 
maneira as azeitonas caem no chão de onde podem 
ser facilmente recolhidas. 

Muitas vezes os troncos das oliveiras são tortos 
e ocos. A madeira é boa para fazer móveis e outros 
utensílios domésticos. Também era usada para fazer 
as portas do templo em Jerusalém. 
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As oliveiras eram muito comuns na época de 
Jesus. Elas se reproduzem com brotos que saem das 
suas raízes. Mesmo depois da árvore ser cortada, às 
vezes brotos novos saem das raízes.  

Em Jerusalém existe um monte chamado o 
Monte das Oliveiras onde muitas oliveiras crescem. 
Jesus muitas vezes visitava o pomar das oliveiras 
neste monte. Chamava-se Getsêmane, que significa “o 
lugar do lagar”. Algumas das oliveiras que crescem 
naquele local hoje em dia podem ter brotado das 
raízes de oliveiras que cresciam ali na época de Jesus. 
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As azeitonas são muito amargas quando não 
são cozidas, mas as azeitonas em conserva eram 
comidas com sal e pão e adicionadas a um guisado 
cozido. Geralmente as pessoas lavavam as azeitonas 
e depois molhavam em água salgada por muito tempo 
antes de comê-las. Às vezes eram secadas ao sol. Os 
caroços das azeitonas eram preservados e usados 
como combustível. Porém, o uso principal da azeitona 
era a extração de azeite. 
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     AZEITE 

 

O azeite tinha muitos usos importantes em 
Israel. Usava-se para cozinhar para confeccionar um 
perfume cheiroso e ungüentos.  

Também era usado como combustível nas 
lamparinas das casas e para fazer tochas. As pessoas 
usavam azeite como remédio nas feridas.  

Às vezes o azeite era usado em cerimônias 
especiais. Deus ensinou Moisés a tomar certas ervas e 
tempeiros cheirosos e misturá-los com azeite para 
fazer um óleo especial. Este óleo era passado em 
todos os móveis do templo para mostrar que estas 
coisas eram santificadas.  

Quando alguém era designado para exercer 
uma função especial como sacerdote ou profeta ou rei, 
um sacerdote ungia a cabeça daquela pessoa com 
óleo. Este era um sinal de que aquela pessoa tinha 
sido escolhida por Deus para serví-lo como rei, profeta 
ou sacerdote. 
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COMO AS PESSOAS FAZIAM AZEITE  

Para extrair o azeite das azeitonas, elas eram 
colocadas numa bacia grande de pedra e amassadas 
com uma pedra pesada e redonda. Depois, a polpa era 
colocada em sacos de fios tecidos e espremida 
debaixo de pedras pesadas para extrair o óleo e a 
água. O azeite se separava da água e vinha à 
superfície, donde era recolhido e guardado em 
vasilhas de barro ou chifres de animais. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES  

 

1. Para que utilizavam as azeitonas? 
 
Veja na página 23. 
 

2. Para que servia a madeira da oliveira?  
 
Procure na página 21.  

 

Agora leia sobre as azeitonas e o azeite nas 
Escrituras. 

3. Leia I Samuel 16.4-13. Por que Samuel ungiu a 
cabeça de Davi com óleo?  
 
O que aconteceu com Davi depois de ser ungido? 

 

4. Leia a parábola do Bom Samaritano em Lucas 
10.25-36.  
 
O que o samaritano fez com o homem ferido?  
 
Veja Lucas 10.34.  
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Conte a história do bom samaritano para alguém que 
nunca a leu, ou invente uma canção que conta a 
história e cante-a. Se tiver várias pessoas, faça a 
história em forma de drama enquanto alguém narra 
ou conta em voz alta.  

 

Verifique as respostas para estas perguntas na página 
55. 
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 TÂMARAS 
 

 
A tamareira é outro tipo de palmeira em Israel 

que dá fruto. Estas palmeiras só crescem em países 
onde faz muito calor. Muitas vezes elas se encontram 
em desertos, perto dos oásis (poços de água).  

A tâmara era a parte mais importante da 
tamareira para o povo de Israel e outros que viviam 
naquela terra. As tâmaras são pequenas, doces, e de 
cor marrom. Elas crescem em cachos grandes.  
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Cada tâmara tem de uma a duas polegadas de 
comprimento e contém uma semente grande no meio. 
A carne da tâmara tem um sabor doce e é muito 
nutritiva. Em Israel as tâmaras eram comidas, ou 
frescas, ou secas. Às vezes faziam-se bolos delas 
para poder guardar e usar mais tarde.  

As tamareiras têm troncos retos e podem 
chegar a ter uns 20 metros. Usava-se o suco do tronco 
da tamareira para fazer uma bebida doce, e a madeira 
do tronco para fazer cercas.  

As folhas desta palmeira crescem bem na copa 
da árvore todas juntas e têm o formato de penas 
compridas. O povo de Israel usava as folhas para fazer 
barracas ou para tecer capachos e cestos. Para dar as 
boas vindas a uma pessoa importante, assim como um 
rei, o povo às vezes cortava ramos de palmeiras e os 
abanava como sinal de que honrava aquela pessoa. 
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    FIGOS  

 

 
 
 

Outra fruta doce que cresce em Israel se chama 
figo. Eles são redondos, de mais ou menos quarto 
centímetros de diâmetro. Todo mês de abril, quando o 
tempo começa a esquentar um pouquinho, uma seiva 
leitosa começa a correr nas figueiras. Primeiro os figos 
pequenos começam a aparecer nos galhos, e depois 
aparecem as folhas. A fruta pode ser colhida durante 
os meses do verão.  

Os figos, quando não estão maduros são 
verdes, mas ao amadurecerem eles ficam roxos ou 
pretos. Por dentro, a carne doce e macia é quase 
branca, e está cheia de pequenas sementes que 
podem ser comidas. O povo de Israel comia figos crus 
com freqüência.. Eles também prensavam e 
penduravam em cordas para guardar. Eles faziam 
bolos dos figos secos, assim como faziam com 
tâmaras e passas. Os figos secos podiam ser 
guardados por muito tempo, e os bolos de figos eram 
bons para carregar em viagens ou para serem dados 
de presentes. Às vezes os figos secos eram usados 
para fazer um remédio para colocar em feridas na 
pele.
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O tronco da figueira é liso, e ela chega a uma altura de 
quatro ou cinco metros. Os galhos são compridos e 
curvados, mas a madeira é muito fraca e não serve 
para fazer objetos. As figueiras têm muitas folhas 
largas com formato de uma mão. As pessoas muitas 
vezes plantavam figueiras perto de suas casas para 
dar sombra durante o verão, quando a temperatura é 
muito alta. 

 
Homem colhendo figos 
da figueira. 
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  ROMÃ 

O pé de romã floresce em abril ou maio, dando 
bonitas flores vermelhas. A fruta amadurece entre 
setembro e novembro.  A romã é redonda e mais ou 
menos do tamanho duma laranja. A sua casca dura é 
ou vermelha ou cor-de- rosa. Por dentro é cheia de 
pequenas sementes. Cada semente é rodeada por 
uma polpa suculenta, que é a parte saborosa do fruto. 
Para comer uma romã, é necessário quebrar a casca e 
chupar o suco e a polpa de dentro. A casca é dura e 
não pode ser comida. Às vezes as romãs 
são espremidas e o suco  
usado para fazer uma  
bebida doce e refrescante. 

Os pássaros gostam  
de comer as sementes das  
romãs, o que faz com que  
os agricultores tenham que  
colhê-los logo que amadurecem.  
As romãs geralmente são comidas  
frescas, mas podem ser secadas para conservar. 
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  AMÊNDOAS 

 

 

A amêndoa é outro tipo de fruta que cresce em 
Israel. As amendoeiras florescem em janeiro e 
fevereiro com flores brancas tingidas de rosa. Primeiro 
aparece uma fruta macia e verde que se pode comer. 
Depois de amadurecer e ficar dura, a fruta se abre. 
Agora a fruta não pode ser comida, porém lá dentro se 
encontra um caroço redondo e marrom. Quando se 
quebra a casca, lá dentro se encontra uma semente 
achatada e marrom de mais ou menos uma polegada 
de comprimento. Esta semente pode ser comida e é 
saborosa.  

Em Israel também existem amendoeiras bravas. 
As amêndoas que crescem nestas árvores são 
amargas, e se comidas podem fazer a pessoa ficar 
doente. As amêndoas cultivadas são mais doces e não 
fazem mal às pessoas, mesmo quando são comidas 
cruas. Na época de Jesus, as pessoas comiam muitas 
amêndoas. 
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    VEGETAIS 

 
O povo judeu plantavam muitos tipos de 

legumes nas fazendas e em hortas. Alguns dos 
legumes mais comuns mencionados na Bíblia são:  
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    LENTILHAS  

 

 

As lentilhas são semelhantes ao feijão. As 
sementes são muito pequenas, e crescem numa casca 
verde e comprida (vagem), num arbusto de mais ou 
menos 20 centímetros de altura. Cada casca, 
geralmente, contém duas sementes chatas e 
redondas. Depois das lentilhas serem colhidas, são 
colocadas ao sol para secar. Então as sementes são 
tiradas das cascas e guardadas em vasilhas de barro. 
Geralmente são cozidas num guisado, com carne e 
outros legumes e ervas. Por causa delas o guisado se 
torna vermelho. 
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   FEIJÃO  
 

 

 

Um dos tipos de feijão que crescia em Israel 
tinha formato oval e crescia em arbustos de mais ou 
menos um metro de altura. Depois de colhido, era 
secado ao sol ou num fogo e guardado assim como se 
faz com as lentilhas. Também se cozinhava o feijão 
dentro de um guisado. Às vezes era moído e 
adicionado à farinha para fazer pão. 
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ABÓBORA E PEPINO 

 

 

 

O povo de Israel plantava vários tipos de 
plantas rasteiras que provavelmente levaram consigo 
do Egito. Uma era uma abóbora comprida e fina, sua 
pele era fina e verde, com listras que íam de ponta a 
ponta. Era muito suculenta e podia ser comida crua ou 
cozida num guisado. Também podia ser secada e 
preservada. Eles também plantavam um legume 
comprido, verde e suculento, chamado pepino. Estes 
eram comidos crus. Às vezes se comia pão e pepino 
juntos, como refeição. 

 

 37 



 

 MELÕES  

 

 

Outra planta rasteira trazida do Egito pelo povo 
de Israel era a melancia. As melancias podem chegar 
a ter uns 30 centímetros de diâmetro. A casca é verde 
e contém listras verde-claras que vão de uma ponta a 
outra. A carne da melancia é cor de rosa ou amarela, e 
tem um sabor doce e suculento. É muito refrescante. 
As sementes são duras e geralmente as pessoas não 
as comem. Depois do povo de Israel sair do Egito, 
quando ainda estava andando no deserto, muitas 
vezes enfrentavam muito calor e sede. Nesses 
momentos eles lembravam dos pepinos e dos melões 
suculentos do Egito e desejavam comê-los. 
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ALHO, CEBOLA E ALHOS-PORROS 

 

 

Alho, cebola e alho-porros eram legumes muito 
populares em Israel. Todos eles têm um cheiro e sabor 
bem fortes. Eles formam um tipo de batata, chamados 
bulbos, debaixo da terra e folhas retas que crescem 
para cima e que se podem comer. Estes legumes são 
comidos crus ou cozidos. Às vezes são secados para 
serem usados mais tarde. 

Os bulbos de alho crescem com pequenas 
divisões chamadas de dentes. Cada dente é coberto 
por pele fina e seca. Cada dente é uma semente que 
pode ser plantada para criar uma nova planta. O alho 
era usado como comida, tempero, remédio, e também 
para ajudar a conservar carne. 
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Cada pé de cebola forma uma batata, cheia de 
camadas de folhas um pouco grossas e flexíveis. Pode 
ser comida crua ou cozida.. Se a cebola é deixada no 
chão, ela cria uma haste com flores em cima. Esta flor 
produz sementes que podem ser guardadas para 
plantar. 

Alhos-porros são semelhantes a cebolas, porém 
as batatas são compridas e não redondas como as 
cebolas. Eles têm folhas verdes muito saborosas que 
podem ser comidas. 
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  MOSTARDA 

 
 

 

A mostarda às vezes era plantada pelos 
fazendeiros de Israel. Suas sementes miúdas eram 
recolhidas, secadas e usadas para conservar comida 
ou como tempero picante num guisado. Também eram 
espremidas para se estrair o seu óleo. As folhas eram 
comidas cruas ou cozidas. As sementes de mostarda 
são pequenas, mas a planta pode chegar a mais de 
um metro e meio de altura quando plantada em solo 
bom. O caule pode chegar a ser tão grosso quanto o 
braço duma pessoa. A mostarda dá flores pequenas e 
amarelas com sementes pequenas e duras. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES 
 

1. Onde crescem os pés de tâmaras? 
 
Procure na página 27. 

 

2. Escreva uma lista dos legumes plantados pelo povo 
de Israel.  

  

Agora Leia Na Bíblia 

3. Leia Números 11.4-6.  
 
Quais as comidas que o povo queixoso se 
lembrava de ter comido no Egito?  

 

Verifique na página 56 as respostas para estas 
perguntas. 
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OUTRAS PLANTAS E ÁRVORES 
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     LINHO  

 

 

Outra coisa importante que se plantava em 
Israel era o linho. Plantava-se depois do começo das 
chuvas em outubro e novembro, e estava pronto para 
ser colhido em março.  

Os caules do linho eram cortados e espalhados 
em cima dos telhados para secar. Depois de secos, as 
mulheres penteavam as fibras para separá-las. Destas 
fibras elas teciam linha. A linha era usada para fazer 
um tecido fino chamado linho, do qual se fazia roupa 
bonita. Este tipo de roupa era usada pelos sacerdotes 
e outras pessoas importantes. O pano feito de linho 
também era usado para fazer as cortinas finas para o 
Templo. Os fios mais grossos do linho eram usados na 
fabricação de velas para os navios, correntes, e os 
pavios dos candeeiros. 
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  HISSOPO  

 

 

Hissopo é uma erva silvestre que cresce em 
áreas pequenas, em paredões de pedra ou em 
rachaduras nas rochas. O seu caule é bem reto e 
grosso, com galhos e folhas pequenos e peludos. Os 
líquidos aderem facilmente aos galhos e folhas do 
hissopo por eles serem peludos. Às vezes o povo de 
Israel recolhia feixes de hissopo para usar como pincel. 
Eles mergulhavam o feixe num líquido e salpicavam o 
líquido num objeto. 

O hissopo também era usado em cerimônias 
religiosas. O sacerdote pegava um feixe de hissopo, 
mergulhava em água ou no sangue de um animal que 
tinha sido sacrificado, e espalhava a água ou o sangue 
num objeto ou numa pessoa para purificá-la 
cerimonialmente. 

 

 45 



 

     INCENSO E MIRRA 
 

 

O incenso é um leite amarelado que sai da 
casca da “Árvore do incenso’’. A mirra é uma seiva que 
sai do caule de um certo arbusto. Estes líquidos 
endurecem ao secarem e podem ser moídos para 
formar um pó. Incenso e mirra eram usados em Israel 
para confeccionar perfumes, incenso e para fazer 
remédios. 

 

O incenso tem um cheiro muito gostoso. Muitas vezes 
era queimado no templo na hora em que as pessoas 
oravam. A fumaça que subia do incenso representava 
as orações do povo. Os sacerdotes eram ungidos com 
                                        incenso, e também era usado  
                                        nos sacrifícios feitos no  
                                        Templo. 
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A mirra frequentemente se associava com 
angústia e sofrimento. Às vezes era misturada com um 
vinho azedo para fazer um remédio que aliviava a dor. 
Este remédio era dado a alguém que sofria muito, para 
que não sofresse tanta dor.  

Às vezes o corpo dum morto era esfregado com 
mirra antes de ser enterrado. Mirra e incenso custavam 
muito e às vezes eram dados como presentes 
valiosos. 
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  CEDROS  

 

A folha desta árvore é sempre verde e dá cones 
que produzem sementes. É uma árvore alta com 
galhos compridos e fortes. Quando esta árvore é 
cortada, a madeira é forte e reta e possui um cheiro 
muito gostoso. Sua madeira dura muito tempo e não 
quebra nem apodrece facilmente. O povo de Israel 
gostava de usar a madeira do cedro para fazer navios, 
edifícios, móveis e caixões.  

 

Os cedros geralmente não crescem em Israel, 
mas crescem num outro país que fica bem perto, 
chamado Líbano. Antigamente as pessoas o levavam 
do Líbano para Israel.  
 
O rei Davi, e mais tarde  
seu filho Solomão,  
importavam cedro para  
construir seus palácios  
e o Templo em Jerusalém. 
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 SICÔMOROS 
 

 

O sicômoro mencionado na Bíblia é uma árvore 
muito grande que parece com a figueira. Tem galhos 
grandes e fortes que crescem muito perto do chão. 
Estes galhos fortes e baixos facilitam muito quando 
alguém quer subir na árvore. A fruta do sicômoro 
parece com figo, porém o sabor não é tão bom. A 
madeira é forte e muito boa para construção ou para 
lenha. 
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PERGUNTAS E ATIVIDADES  
 

1. O que o povo de Israel fazia do linho?  
 
 Procure na página 46. 
 

2. Por que os líquidos aderem às folhas do hissopo?  
 
Procure na página 47.  
 
Onde você mora há alguma planta que retém 
líquido assim como o hissopo?  
 
Como é que se chama?  
 
Para que é que as pessoas as usam?  

 

Agora leia sobre estas plantas nas 
Escrituras. 

 

3. Leia a história dos dois espiões em Josué 2.1-24.  
 
Onde Raabe escondeu os homens? 
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4. Leia Êxodo 12.21-23.  
 
O que Moisés mandou que o povo fizesse com o 
hissopo? 
 

5. Leia Mateus 2.11.  
 
O que os sábios trouxeram para Jesus? 
 

6. Leia 1 Reis 5.1-11.  
 
O que Salomão comprou dum homem chamado 
Hirão? 
 

7. Leia Lucas 19.1-4.  
 
Por que Zaqueu subiu no sicômoro?  

 

 

Procure na página 56 as respostas para estas 
perguntas. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS  
 
Respostas às perguntas da página 14. 

1. Quais eram alguns dos cereais que o povo de Israel 
plantava?  

 Trigo, cevada, painço, ervilhas, 
feijão, lentilhas, cebola, alho, 
abóbora, melões, pepinos, uvas, 
azeitonas, tâmaras, e figos. 

 

2. O que o patrão mandou que os trabalhadores 
fizessem com o joio?  

 Deviam recolhê-lo, amarrá-lo em 
feixes e queimá-lo. 

 

3. Que tipo de pão o menino tinha ?  

 Tinha pão de cevada.  

    Quantos pães ele tinha?  

 Ele tinha cinco pães. 
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4. Segundo os discípulos, quanto dinheiro seria 
necessário para comprar comida suficiente para 
toda a multidão?  

 Um salário de oito meses, ou de 
mais ou menos 200 dias de 
trabalho. 

 
Respostas às perguntas da página 20. 

1. Descreva como as uvas crescem.  

 Elas crescem em cachos ao longo 
de videiras compridas. 

 

2. O que Jesus fez da água?  

 Vinho.  

    Quantas jarras haviam?  

 Seis. 

 

Respostas às perguntas da página 26. 

1. Qual foi o principal uso das azeitonas?  

 Serviam de comida e eram usadas 
para fazer azeite. 
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2. Para que servia a madeira da oliveira?  

 Móveis, utensílios e portas. 

 

3. Por que Samuel ungiu a cabeça de Davi com óleo? 

 Deus lhe disse para ungir Davi 
como rei de Israel.  

    O que aconteceu a Davi depois de ser ungido? 

 O Espírito de Deus veio sobre ele. 

 

4. O que o samaritano fez para o homem ferido?  

 Ele aproximou-se dele, derramou 
óleo e vinho nas suas feridas, 
enfaixou-o, colocou-o em cima do 
seu próprio burro e levou-o a uma 
hospedaria onde cuidaram dele. 

 
Respostas às perguntas da página 43. 

1. Onde crescem os pés de tâmara?  

 Em países onde faz muito calor, 
muitas vezes perto dos oásis 
(poços de água no deserto).  
 

2. Escreva uma lista dos legumes plantados pelo povo 
de Israel. 
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 Lentilhas, feijão, pepinos, melões, 
alho, cebola, alho-porro e 
mostarda. 
 

3. Quais as comidas que o povo queixoso se lembrava 
de ter comido no Egito?  

 Peixe, pepinos, melões, alho-
porro, cebola e alho. 
 

Respostas às perguntas das páginas 52 e 53. 

1. O que o povo de Israel fazia do linho?  

 Um tecido fino, também chamado 
linho. 
 

2. Por que os líquidos aderem às folhas de hissopo?  

 Por que são peludas. 
 

3. Onde foi que Raabe escondeu os homens?  

 Debaixo do linho que estava 
secando no telhado.  
 

4. O que Moisés mandou que o povo de fizesse com o 
hissopo?  

 Mergulhar no sangue e espalhar o 
sangue na soleira da porta. 
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5.O que os sábios levaram para Jesus? 

 Levaram-lhe ouro, incenso e mirra. 
 

6. O que Salomão comprou dum homem chamado 
Hirão?  

 Cedros do Líbano. 
 

7. Por que Zaqueu subiu no sicômoro?  

 Ele queria ver Jesus, porém ele 
era um homem baixo e não 
conseguia ver por cima da 
multidão. 
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