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SEMANA 35: MIRIÃ E ARÃO / OS ESPIÕES / A REBELIÃO 

Nome: _________________________________________________________DATA: 21/06/2020 

 

Versículo para decorar: 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 

 
 

 

 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

 Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

 Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Números 12:1 a 14:45; 16:1-50 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 
Fale para a criança: 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!  

Continue: 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 das profetisas. Eles tinham muitas responsabilidades. 

Fale com voz de indignação: 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.  

Fale olhando nos olhos da criança: A verdadeira queixa deles era que eles não aceitavam que 
Moisés fosse o escolhido por Deus para falar com Deus. Eles ficavam  se perguntando “Será que o 
Senhor tem falado apenas por meio de Moisés?”. 

Conclua: Queixa é o mesmo que reclamar. Quando nós reclamamos, ficando resmungando ou 
falando mal de alguma autoridade ou de qualquer outra pessoa, estamos desagradando a Deus. 
Quando as coisas não saem do jeito que você quer, não reclame.  

Fixando a lição / A criança repete: Não devo reclamar de nada nem de ninguém. Mesmo que as 
coisas não saiam do meu jeito. 

Atividade: Ache os 05 erros da figura ao 
lado: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oração - Leia e a criança repete: 
Deus, eu quero ser uma criança que 
não reclama, me ajuda. Em nome 
de Jesus, amém. 

“E NÃO SE QUEIXEM, COMO ALGUNS DELES SE QUEIXARAM”.  

(1 CORÍNTIOS 10:10A) 



TERÇA-FEIRA 
 

 

Fale para a criança: 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. 

Diga olhando nos olhos da criança: Deus puniu Miriã por causa do seu pecado. Ela ficou 
leprosa. O pecado traz consequências ruins. 

Explique: Lepra era uma doença sem cura, que deixava o corpo da 
pessoa cheio de feridas esbranquiçadas. Por causa da doença, a 
pessoa leprosa precisava ficar afastada de todas as outras pessoas. 
Era excluída do seu povo, da sua família, dos seus amigos e da sua 
própria casa. Não podia ter contato com ninguém. 

Continue: Miriã então estava leprosa. E a Bíblia diz que ela precisou 
ficar afastada do acampamento e com a cabeça raspada. Moisés 
clamou a Deus em favor de Miriã e ela foi curada. Miriã sofreu as 
consequências dos seus pecados – o orgulho e a cobiça. 

Diga e peça para a criança repetir: O orgulho é me achar melhor do que as circunstâncias, 
pessoas e condições dadas por Deus. Cobiça é querer ter o que o outro tem. 

Conclua: Deus repreendeu Miriã e Arão e confirmou que era Moisés o escolhido por ele. Deus 
odeia o orgulho e a cobiça. Esses dois pecados demonstram ingratidão e descontentamento. Ou 
seja, você não fica feliz com aquilo que Deus te deu e por isso deseja mais (cobiça). 

Fixando a lição / A criança repete: Deus sabe o que é melhor pra mim. Não posso ser ingrato(a) 
e ficar cobiçando o que as outras pessoas têm. 

Atividade: Para lembrar do pecado de Miriã e da punição que ela recebeu, desenhe e pinte as 
feridas em seu corpo e, se tiver algodão em casa, cole pedacinhos de algodão nas feridas: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, 
eu não quero ser uma pessoa orgulhosa 
e nem cobiçar o que as outras pessoas 
têm. Quero ter um coração grato(a). Em 
nome de Jesus, amém. 



QUARTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: O povo chegou a Cades Barnéia (fronteira da terra 
prometida). Foram escolhidos 12 espiões, um espião de cada tribo para 
uma missão, para irem ver a terra de Canaã. Dois desses espiões eram 
Josué e Calebe. Moisés havia dado duas tarefas para eles. A primeira 
era colher informações da terra e do povo. A segunda era trazer comida.  

Continue: Depois de 40 dias andando na terra que Deus havia 
prometido para Abraão, os 12 espiões voltaram e falaram para Moisés tudo o que haviam visto. 

Fale com voz de medo: Dez espiões falaram assim: “Encontramos cidades grandes e fortificadas, 
povos grandes – eles são gigantes, nós parecemos gafanhotos!” 

Fale com voz firme, de coragem: Mas dois espiões, Josué e Calebe, falaram diferente. Falaram 
assim: "A terra que vimos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de 
nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. A proteção deles se foi, 
mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles!” 

Diga:  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.  

Conclua: O povo não queria dar ouvidos a Josué e Calebe, nem a Moisés, seu líder escolhido por 
Deus. Isso mostrava mais uma vez, a rebeldia do povo contra a autoridade de Deus. 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.  

Pergunte: É pecado ir contra uma autoridade? 

Afirme: A Bíblia diz que sim, que toda autoridade foi colocada na nossa vida por Deus. Por isso, 
precisamos respeitá-la. O povo não estava indo contra Deus apenas, mas sim contra o próprio Deus. 

Fixando a lição / A criança repete: A opinião da maioria não indica o que é certo e errado. Devo 
respeitar e obedecer as autoridades que Deus colocou na minha vida: meus pais, professores, 
pastores, líderes, irmãos mais velhos e outras autoridades. 

Atividade: Pinte de vermelho 
quantos espiões deram um relatório 
negativo. Pinte de verde quantos 
deram um relatório positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

QUINTA-FEIRA 

Fale para a criança: Uma lição que aprendemos com a história dos espiões é: a verdade é sempre 
o que Deus fala, mesmo que a maioria seja contra. 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. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu não quero seguir a maioria. Eu quero te obedecer e 
obedecer às autoridades que o Senhor colocou em minha vida. Em nome de Jesus, amém. 



Continue: Justiça e perdão fazem parte do caráter de Deus. Mas o pecado traz terríveis 
consequências para a nossa vida. Algumas consequências desse pecado do povo foram: ficar 
andando pelo deserto por mais 40 anos; os 10 espiões morreram; alguns homens quiseram entrar 
na terra prometida e acabaram morrendo. 

Fale com tristeza: Quantas pessoas acabaram morrendo por causa do 
pecado de desobediência! Tudo isso porque não quiseram escutar a 
Deus.  

Diga: 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.  

Pergunte: Você acha que mesmo com 250 homens, eles iriam conseguir ir contra Moisés, o 
homem escolhido por Deus? 

Responda: Não! Deus estava com Moisés. Quando Deus está conosco, ele nos protege e nada 
pode nos atacar e nos fazer mal. 

 
 
 
Fixando a lição / A criança repete: Deus me protege de todo mal. Posso confiar na sua proteção. 

Atividade: Mesmo com 250 homens se levantando contra a sua autoridade, Moisés não se 
desesperou e nem perdeu sua paz. Ele sabia que Deus havia colocado ele na liderança daquele povo. 
Para se lembrar dessa lição, pinte bem bonito a figura e encontre 10 diferenças entre elas: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SEXTA-FEIRA 
 

 
Fale para a criança: 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. Arão era um homem de Deus, que 
Deus havia colocado a frente do povo. Ele confiava no poder de Deus. 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu confio que o Senhor me protege de todo mal. E 
mesmo que muitos se levantem contra mim, sei que posso confiar na tua proteção. Obrigado(a) 
Jesus. Em nome de Jesus, amém. 

Gênesis 1:1 Gênesis 1:1 

Conclua: 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. 
 



Diga: 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”.  

Fale com olhos impressionados: Imagine! A 
terra abrir no meio e todos eles caírem lá dentro. 
Será que isso realmente iria acontecer? 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. 

Continue: Novamente, várias pessoas morreram 
por causa da rebeldia e desobediência. Não 
adianta irmos contra o que Deus manda. É melhor 
obedecer.  

Fixando a lição / A criança repete: A obediência traz bênçãos e a rebeldia traz maldição. 

Atividade: Pinte bem bonito a imagem abaixo e lembre-se sempre que Deus ama a obediência. 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero aceitar tudo o que tu decidir para minha vida. 
Me torna uma criança obediente. Em nome de Jesus, amém. 


