MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 33 – MIRIÃ E ARÃO / ESPIÕES / A REBELIÃO (CORÁ, DATÃ E ABIRÃO)
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - E não se queixem, como alguns deles se queixaram - e foram mortos pelo anjo destruidor.
(1 Coríntios 10:10)
2 - Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como
eles fizeram. (1 Coríntios 10:6)
SEGUNDA-FEIRA

1. Miriã e Arão eram um grande apoio
para Moisés. Eles tinham visto muitas
coisas na vida de seu irmão desde o seu
nascimento. Os dois tinham um papel
muito importante no plano Deus ao longo
da história. Mas Miriã e Arão começaram
a criticar Moisés. Isso não é bom! Marque
os 7 erros na cena ao lado.

2. Arão e Miriã tinham mostrado muita coragem e fé. Eram líderes do povo. Eles representavam
dois grupos de grande influência dentro de Israel. Arão era o líder dos sacerdotes. Miriã também
era líder de um grupo. Siga a sequência de letras e escreva o ministério de Miriã. (Êx. 15:20)
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3. Miriã liderou uma rebelião contra Moisés e incentivou Arão a seguir junto com ela. Eles usaram a
desculpa que não gostavam da esposa de Moisés que era etíope. Mas essa não era a verdadeira
queixa. Coloque a primeira letra de cada figura e escreva qual era a verdadeira queixa. (Números
12:1,2)
A verdadeira queixa era: “Porque só

Falando com Deus: Deus, me ajude a não reclamar.

fala com Deus face a face?”

TERÇA-FEIRA
1. A intriga começou no coração de Miriã, chegou aos ouvidos de Arão e espalhou pelo povo.
Moisés ficou sabendo e o Senhor viu tudo. Deus chamou os três para o Tabernáculo. Deus
repreendeu Arão e Miriã e afirmou que Moisés era seu escolhido para falar. Siga as setas e
escreva o que aconteceu com Miriã.
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2. Moisés intercedeu por Miriã e ela foi curada. Miriã sofreu as consequências dos seus pecados –
o orgulho e a cobiça. Escreva os nomes conforme a forma semelhante para aprender o que
significam esses pecados.
ter

condições

outro

melhor

a)Orgulho: Se achar __________do que as circunstâncias e ____________ dadas por Deus.
b)Cobiça: Querer _________ o que o ___________ tem.
3. O povo chegou a Cades Barnéia (fronteira da terra prometida). Foram escolhidos12 espiões, um
espião de cada tribo para uma missão de reconhecimento. Dois desses espiões eram Josué e
Calebe. Moisés havia dado duas tarefas para eles. Coloque as palavras na sequência correta e
escreva a missão era essa. (Números 13:18 – 20)
terra e do povo π

Colher ≠
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Primeira: ___________________________________
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Segunda: _________________________
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Falando com Deus: Deus, eu não quero ser uma pessoa orgulhosa.
QUARTA-FEIRA
1. Depois de 40 dias percorrendo a terra que Deus havia prometido para Abraão, os 12 espiões
trouxeram o relatório. Complete com as palavras certas. Dica: Leia os versículos.

poderoso
rigoroso

excelente
péssima

mosquitos
gafanhotos

conosco /
ciúmes

conosco /
medo

2. O povo tinha que escolher
quem iria ouvir: Josué e Calebe
ou os outros 10 espiões? Moisés
disse ao povo para acreditar no
que Josué e Calebe falaram. O
povo reclamou contra Deus e
pensou em escolher um novo
líder para voltar ao Egito. Pinte o
número de espias que o povo
decidiu seguir.(Números 14:610)

3. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante da nação. Josué e Calebe rasgaram
suas vestes clamando para que o povo não fosse rebelde contra o Senhor. Os israelitas
escolheram ignorar seus líderes e dois homens fiéis. Escreva no espaço abaixo a lição que
podemos aprender com isso.(Números 14:5)

Lição:____________________________________________________
_________________________________________________________
__

Falando com Deus: Deus, eu não quero seguir a maioria. Eu quero te obedecer.
QUINTA-FEIRA
1. Uma lição que aprendemos com a história dos espiões é:a verdade é sempre o que Deus fala,
mesmo que a maioria seja contra. Leia as situações e responda SIM ou NÃO.
a) Quando os colegas me chamam para olhar foto de pessoas sem roupa devo olhar? ______
b) Se meus colegas mentirem, devo mentir também? _____
c) Quando meus colegas bagunçarem na sala de aula, devo bagunçar junto com eles? _____
Quando Deus viu o que povo fez, a sua glória desceu sobre o Tabernáculo, ele disse que iria
destruir a todos. Moisés mais uma vez intercedeu pelo povo.
2. Justiça e perdão fazem parte do caráter de Deus. Mas o pecado traz terríveis consequências
para a nossa vida. Leia as frases abaixo e relacione corretamente de acordo com a imagem.

(A) O povo estava bem perto da terra prometida. Mas Deus deu a ordem para dar meia volta e irem
para o deserto. O povo passou 40 anos vagando pelo deserto.
(B) Os 10 espiões caíram mortos.
(C)Um grupo de homens desobedeceu a Deus. Eles entraram na terra prometida e perderam a
batalha.

3. Mesmo depois do que aconteceu, o povo ainda não aprendeu. Dessa vez, Corá que era levita
encheu seu coração de ciúmes contra Moisés. Por isso começou a contaminar as pessoas com
pensamentos rebeldes. Assim 250 homens se juntaram contra Moisés. Leia Números 16:3 e
marque o balão correto.
Toda a assembleia é santa, por que só Moisés pode falar com Deus?
Por que eles estão acima da Assembleia?
Toda a assembleia é pecadora! É melhor que só Moisés fale com
Deus mesmo.

Deus detesta rebeldia! Quando nos rebelamos, mostramos que não estamos satisfeitos com o
que Deus nos deu. Foi Deus quem colocou Moisés para liderar o povo.
Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre ser satisfeito com o que o Senhor me deu.
SEXTA-FEIRA
1. Na manhã seguinte
Arão, Corá e os seus 250
homens estavam com
seus incensários. De um
lado estava Corá e os
250 levitas com
incensários. Do outro
lado estava Arão, bem
velhinho, com apenas
um incensário e sua
fumacinha. Pinte a cena!
(Números 16:17-18)

Deus não se impressiona com espetáculos. Ele quer obediência, fé, simplicidade.
2. Então Deus falou para se afastarem das tendas
de Corá, Datã e Abirão. Moisés disse: “Se a terra
abrir sua boca e engolir esses, vocês saberão
quem o Senhor escolheu”. O que aconteceu depois
que Moisés falou isso? Leia Números 16:21,30-33
e marque X na imagem que mostra o que
aconteceu com eles.

3. Em seguida, fogo veio do céu e queimou os 250
que ofereciam incenso. Algumas pessoas acusaram Moisés
da morte de Corá. Sabe o que Deus fez? Enviou uma praga
e 14.700 pessoas morreram. Tudo isso aconteceu por causa
da rebeldia de Corá e dos outros homens. Desenrole a frase
a seguir e escreva o que é rebeldia. (Nm 16:49)
Resposta:_______________________________________
________________________________________________
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Rebeldia é um pecado igual ao pecado de Satanás!
Falando com Deus: Deus, eu quero aceitar tudo o que o Senhor decidir para minha vida.
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