Capítulo 5: Alegorias Impressionantes
Lição de Áudio: Estudo do Velho Testamento - lição19

Objetivo: explorar as alegorias encontradas no Livro de Números e
aprender a aplicá-las em nossas vidas.
“Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos
coisas más, como eles fizeram (...) Essas coisas aconteceram a eles como
exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem
chegado o fim dos tempos.”
—1 Coríntios 10:6, 11
O Livro de Números está repleto de metáforas e alegorias impactantes. Essas
metáforas e alegorias, na verdade, foram fatos reais. Deus quer usar esses eventos
históricos do Seu povo para ilustrar os planos e propósitos que Ele tem para nossas vidas.
O apóstolo Paulo escreveu que devemos buscar o exemplo e alertas contidos nas
narrativas históricas das Escrituras.
Uma nuvem cobria o tabernáculo no deserto durante o dia e sempre que essa
nuvem se movia, o povo a seguia. À noite, sua aparência era de fogo. Esse milagre
simboliza a direção divina, o trabalho do Espírito Santo em nós e a unção do Espírito
sobre nós. Se tivermos a fé para crer e nos apropriar de todas as bênçãos que Deus tem
para nós e aceitarmos Sua boa e perfeita vontade, então, Ele nos guiará para nossa Terra
Prometida espiritual. Deus pode nos guiar para o centro da Sua vontade para nós, mas se
não crermos, não encontraremos nossa Terra Prometida espiritual.
Muitas histórias no Livro de Números ilustram a falta de fé de Israel. A maioria
dos que foram espiar a terra de Canaã foi intimidada pelo povo que encontrou e achou
que Deus não poderia levá-los para a Terra Prometida. Deus não deixou essa geração
entrar na terra e por isso eles andaram 40 anos no deserto, até que todos morressem, com
exceção de dois dos espias.
No deserto, várias vezes o povo reclamou da comida que Deus tinha mandado e
da liderança de Moisés. Deus mandou serpentes que picaram os reclamadores e depois
disse a Moisés para erguer uma serpente de bronze para que eles, olhando para essa
serpente, fossem curados. Aqueles que olharam e creram, viveram, mas os que não
creram, morreram. Essas histórias mostram como Deus Se sente com a reclamação e a
falta de fé.
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1. Verdadeiro ou falso? Deus nos força a fazer o que Ele quer. Não temos escolha.
2. Verdadeiro ou falso? Nossa falta de fé limita o que Deus quer fazer através de nós.
Assinale a resposta correta
3. O que significa o “nível de decisão” ensinado no Livro de Números?
a. O momento em que a pessoa tem que decidir comprometer-se totalmente
com o plano de Deus ou recusá-lo
b. Uma seção do templo aonde o povo comprometido podia ir
c. O compromisso que um homem assumia para se tornar um sacerdote
d. Uma idade na qual os homens jovens escolhiam lutar nas batalhas de Israel
4. O que era a nuvem que cobria o tabernáculo?
a. Um sinal do julgamento de Deus
b. A fumaça dos sacrifícios
c. A presença visível de Deus
d. Um termo usado para aqueles que se reunião no tabernáculo
5. O que a palavra em hebraico “maná” significa?
a. “Pão do céu”
b. “Sereno”
c. “Deus proverá”
d. “O que é isso?”
6. O Egito é um símbolo de quê?
a. De todas as riquezas que Deus quer para nós
b. De nossa antiga vida no pecado
c. De uma religião falsa
d. Da Terra Prometida
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7. Leia Salmo 106:15. Qual o princípio que aprendemos com este versículo?
a. Deus sempre nos guarda dos nossos próprios desejos.
b. Às vezes Deus atende aos nossos desejos errados,
“Deu-lhes o que pediram,
mas não prosperamos neles.
mas mandou sobre eles
c. Deus sempre nos dá o que pedimos, mesmo que não
uma doença terrível”
seja bom para nós.
—Salmos 106:15
d. Devemos sempre orar pedindo o que queremos, mesmo
que seja errado.
8. Por que Deus Se entristeceu quando alguns israelitas quiseram voltar para o Egito?
a. Porque Ele teve muito trabalho para tirá-los do Egito.
b. Ele tinha ciúmes, porque o Egito era muito melhor do que a Terra Prometida..
c. Porque eles estavam desejando a antiga vida de pecado.
d. Porque quanto os egípcios vissem Israel voltando, seriam uma vergonha.
9. O que Deus fez quando os israelitas reclamavam? (assinale as alternativas que se
aplicarem)
a. Ele disse que “tudo bem” e que eles podiam voltar para o Egito.
b. Ele mandou serpentes venenosas que picavam todos os que reclamavam.
c. Ele os perdoou porque Ele é perdoador.
d. Ele providenciou a salvação da morte para os que olhassem para a
serpente de bronze.
10. Dos 12 homens que espiaram a Terra Prometida, quantos voltaram com um relatório
positivo sobre ela?
a. Nenhum deles
b. Dois
c. Dez
d. Todos eles
11. Dos 12 espias, quantos voltaram crendo que Deus era mais forte do que o povo da
Terra Prometida?
a. Nenhum deles
b. Dois
c. Dez
d. Todos eles
12. O que a maioria dos espias disse sobre a Terra Prometida?
a. Que não parecia ser muito boa.
b. Que parecia bom, mas, que eles não seriam fortes o suficiente para
tomarem a terra.
c. Que parecia boa e que eles poderiam tomá-la com a ajuda de Deus.
d. Que parecia boa e que eles poderiam tomá-la sozinhos.
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13. Qual a mensagem de Deus para nós ao deixar toda uma geração morrer no deserto,
com exceção de Calebe e Josué?
a. Ele tem prazer em castigar aqueles que Lhe desobedecem.
b. É difícil agradar a Deus.
c. De cada dois milhões de pessoas, apenas dois receberão as promessas de Deus.
d. Duas pessoas com fé são mais preciosas para Ele do que dois milhões.
14. Leia João 3:14-15. Qual evento na vida de Jesus foi ilustrado pela serpente erguida
por Moisés, que curava o povo de uma maldição?
a. A tentação de Jesus
“Da mesma forma como Moisés levantou
b. O batismo de Jesus
a serpente no deserto, assim também é
c. A crucificação de Jesus
necessário que o Filho do homem seja
d. A ascensão de Jesus
levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna”.
—João 3:14-15
Você tem dificuldade para deixar de reclamar? Você tem dificuldade para crer?
Quais questões na sua vida você precisa confiar que Ele vai resolver?

Conte para Deus uma situação na qual foi difícil confiar nEle. Diga que você
quer ser uma pessoa de fé e peça que Ele o ajude. Agradeça por tudo o que Ele
já fez na sua vida.
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