
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIAAPRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA

Irmãos companheiros Irmãos companheiros 

Base bíblica: Base bíblica:  Êxodo 2.1-10; cap. 3, 4; 6.1-13; 7.1-13; Josué 24.15; Salmo 133.1-3  Êxodo 2.1-10; cap. 3, 4; 6.1-13; 7.1-13; Josué 24.15; Salmo 133.1-3 

Objetivo:  Objetivo:  As crianças entenderão que devem ser companheiras dos irmãos e sempreAs crianças entenderão que devem ser companheiras dos irmãos e sempre

ajudá-los. ajudá-los. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

Companheirismo — ingrediente precioso para a família! Companheirismo — ingrediente precioso para a família! 

Companheiro — o que acompanha; que participa das ocupações, atividades, aventurasCompanheiro — o que acompanha; que participa das ocupações, atividades, aventuras

ou do destino de outra pessoa.ou do destino de outra pessoa.

O companheirismo é algo de grande importância para o desenvolvimento do ser humano,O companheirismo é algo de grande importância para o desenvolvimento do ser humano,

principalmente para o corpo de Cristo. Pois a cada um Deus deu dom diferente, que deveprincipalmente para o corpo de Cristo. Pois a cada um Deus deu dom diferente, que deve

ser usado  ser usado  “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço,“com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço,

para a edificação do corpo de Cristo” (Ef 4.12)para a edificação do corpo de Cristo” (Ef 4.12). . 

Assim, nossas diferenças devem ser celebradas e associadas, como foi com Moisés, ArãoAssim, nossas diferenças devem ser celebradas e associadas, como foi com Moisés, Arão

e Miriã. e Miriã. 

Miriã  foi  companheira  de  Moisés  desde  o  seu  nascimento,  vigiando-o,  quando  foiMiriã  foi  companheira  de  Moisés  desde  o  seu  nascimento,  vigiando-o,  quando  foi

colocado no rio, dentro de um cesto (Êx 2.4). Também nos momentos alegres, depois dacolocado no rio, dentro de um cesto (Êx 2.4). Também nos momentos alegres, depois da

travessia do mar Vermelho, lá estava ela com um tamborim celebrando ao Senhor (Êxtravessia do mar Vermelho, lá estava ela com um tamborim celebrando ao Senhor (Êx

15.20). 15.20). 

Moisés tinha grandes dotes naturais e tudo para ser um excelente líder e negociadorMoisés tinha grandes dotes naturais e tudo para ser um excelente líder e negociador

político, pois foi educado como filho adotivo da filha de Faraó, mas não era perfeito e tinhapolítico, pois foi educado como filho adotivo da filha de Faraó, mas não era perfeito e tinha

pontos fracos. Falar não era seu forte: 'Ah! Senhor! Eu nunca fui eloquente..." (Êx 4.10).pontos fracos. Falar não era seu forte: 'Ah! Senhor! Eu nunca fui eloquente..." (Êx 4.10).

Todavia, esse era o ponto forte de Arão. Ele era três anos mais velho que Moisés, nãoTodavia, esse era o ponto forte de Arão. Ele era três anos mais velho que Moisés, não

tinha a mesma formação, no entanto, possuía o que complementaria seu irmão; "tinha a mesma formação, no entanto, possuía o que complementaria seu irmão; " ...eu sei...eu sei

que ele fala fluentemente..." (Êx 4.14) que ele fala fluentemente..." (Êx 4.14) . . 

Assim Arão foi escolhido pelo próprio Deus para ser cooperador de Moisés, em virtude doAssim Arão foi escolhido pelo próprio Deus para ser cooperador de Moisés, em virtude do

seu  dom de  fala.  Mas  Arão  não  ajudou  Moisés  apenas  como porta-voz,  também naseu  dom de  fala.  Mas  Arão  não  ajudou  Moisés  apenas  como porta-voz,  também na

batalha contra Amaleque, lá estavam Arão e Hur (que segundo a tradição judaica erabatalha contra Amaleque, lá estavam Arão e Hur (que segundo a tradição judaica era

marido de Miriã),  sustentando a mão de Moisés para que o povo de Israel  obtivessemarido de Miriã),  sustentando a mão de Moisés para que o povo de Israel  obtivesse

vitória. vitória. 

Em contrapartida,  quando Arão errou fazendo um bezerro de ouro,  Moisés,  de formaEm contrapartida,  quando Arão errou fazendo um bezerro de ouro,  Moisés,  de forma

sublime, abriu mão da proposta de Deus  sublime, abriu mão da proposta de Deus  “Agora, pois, deixa-me, para que se acenda“Agora, pois, deixa-me, para que se acenda

contra eles o meu furor, eu os consuma; e de ti farei uma grande nação” (Ex 32.10)contra eles o meu furor, eu os consuma; e de ti farei uma grande nação” (Ex 32.10) , e, e

intercedeu para que seu irmão fosse salvo da ira divina — intercedeu para que seu irmão fosse salvo da ira divina — “O Senhor se irou muito contra“O Senhor se irou muito contra

Arão  para  o  destruir;  mas  também  orei  por  Arão  ao  mesmo  tempo”  (Dt  9.20).Arão  para  o  destruir;  mas  também  orei  por  Arão  ao  mesmo  tempo”  (Dt  9.20).

Companheirismo  —  ingrediente  de  vida  precioso  que  tem sido  deixado  de  lado  nasCompanheirismo  —  ingrediente  de  vida  precioso  que  tem sido  deixado  de  lado  nas

nossas famílias naturais e espirituais, quando o individualismo e egoísmo predominam.nossas famílias naturais e espirituais, quando o individualismo e egoísmo predominam.

Enquanto estivermos nesta jornada, sigamos o exemplo de Miriã, Arão e Moisés, comEnquanto estivermos nesta jornada, sigamos o exemplo de Miriã, Arão e Moisés, com

nossos  irmãos,  celebrando  quando  o  outro  está  alegre;  sustentando-lhes  as  mãosnossos  irmãos,  celebrando  quando  o  outro  está  alegre;  sustentando-lhes  as  mãos



quando,  na  luta,  estiverem cansados;  e  intercedendo  quando,  em meio  às  pressões,quando,  na  luta,  estiverem cansados;  e  intercedendo  quando,  em meio  às  pressões,

estiverem errados. estiverem errados. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia:  

Salmo 133 Salmo 133 

A Bíblia nos ensina que Deus gosta que os irmãos se deem bem. Vamos ouvir o que elaA Bíblia nos ensina que Deus gosta que os irmãos se deem bem. Vamos ouvir o que ela

diz?diz?

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Você tem irmão(ã) bem mais novo que você? Você cuida dele (a) para sua mãe? GostaVocê tem irmão(ã) bem mais novo que você? Você cuida dele (a) para sua mãe? Gosta

de brincar com ele (a)?de brincar com ele (a)?

Hoje, vamos ouvir a história de dois irmãos que ajudaram o irmão mais novo, tiveramHoje, vamos ouvir a história de dois irmãos que ajudaram o irmão mais novo, tiveram

muito cuidado com ele e foram companheiros dele. muito cuidado com ele e foram companheiros dele. 

I - Miriã cuidou I - Miriã cuidou 

O povo de Deus [os israelitas] era escravo no Egito. O número de israelitas crescia dia aO povo de Deus [os israelitas] era escravo no Egito. O número de israelitas crescia dia a

dia. Faraó, o rei do Egito, estava muito preocupado, pois temia que eles se juntassem edia. Faraó, o rei do Egito, estava muito preocupado, pois temia que eles se juntassem e

pudessem lutar contra os egípcios, e se libertassem da escravidão. pudessem lutar contra os egípcios, e se libertassem da escravidão. 

Então,  fez  uma  coisa  terrível  —  mandou  matar  todos  os  meninos  israelitas  queEntão,  fez  uma  coisa  terrível  —  mandou  matar  todos  os  meninos  israelitas  que

nascessem! Nesse tempo, nasceu um lindo menino. Sua mãe, Joquebede, ficou muitonascessem! Nesse tempo, nasceu um lindo menino. Sua mãe, Joquebede, ficou muito

preocupada, pois não poderia escondê-lo dos guardas, por muito tempo. Ela teve umapreocupada, pois não poderia escondê-lo dos guardas, por muito tempo. Ela teve uma

ideia: arrumou um cesto, tapou-o muito bem, pôs o bebê lá dentro e colocou o cesto naideia: arrumou um cesto, tapou-o muito bem, pôs o bebê lá dentro e colocou o cesto na

beira do rio. beira do rio. 

Certamente, Joquebede ficou muito triste e preocupada, pedindo a Deus que cuidasse deCertamente, Joquebede ficou muito triste e preocupada, pedindo a Deus que cuidasse de

seu  filhinho.  Mas  aquele  bebê  tinha uma irmã que  se  chamava Miriã.  Ela  era  muitoseu  filhinho.  Mas  aquele  bebê  tinha uma irmã que  se  chamava Miriã.  Ela  era  muito

esperta e gostava de seu irmãozinho, por isso, ficou observando de longe o cestinho noesperta e gostava de seu irmãozinho, por isso, ficou observando de longe o cestinho no

rio. Ela queria ajudar de alguma maneira. rio. Ela queria ajudar de alguma maneira. 

Depois de algum tempo, a filha de Faraó e suas empregadas chegaram naquele rio paraDepois de algum tempo, a filha de Faraó e suas empregadas chegaram naquele rio para

tomar banho. De repente, elas ouviram um chorinho de criança, e a princesa mandou quetomar banho. De repente, elas ouviram um chorinho de criança, e a princesa mandou que

as empregadas fossem buscar o cestinho. Quando ela viu o bebê chorando, ficou comas empregadas fossem buscar o cestinho. Quando ela viu o bebê chorando, ficou com

muita pena dele. Miriã saiu rapidinho de onde estava e perguntou: Quer que eu vá chamarmuita pena dele. Miriã saiu rapidinho de onde estava e perguntou: Quer que eu vá chamar

uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? 

A princesa concordou, e Miriã foi correndo buscar uma mulher para cuidar do bebê. VocêsA princesa concordou, e Miriã foi correndo buscar uma mulher para cuidar do bebê. Vocês

sabem quem ela foi buscar, não é verdade? sabem quem ela foi buscar, não é verdade? 

A sua própria mãe! Miriã foi inteligente, não foi? Mas, mais do que inteligente, ela foi muitoA sua própria mãe! Miriã foi inteligente, não foi? Mas, mais do que inteligente, ela foi muito

cuidadosa com seu irmãozinho. cuidadosa com seu irmãozinho. 

Você também tem cuidado com seus irmãos? Você também tem cuidado com seus irmãos? 

Joquebede levou o bebê para a sua própria casa, cuidou dele e certamente ensinou-lheJoquebede levou o bebê para a sua própria casa, cuidou dele e certamente ensinou-lhe

as coisas de Deus. Quando ele ficou grandinho, ela o levou para morar no palácio com aas coisas de Deus. Quando ele ficou grandinho, ela o levou para morar no palácio com a

princesa, que lhe deu o nome de Moisés, que quer dizer “tirado das águas”. princesa, que lhe deu o nome de Moisés, que quer dizer “tirado das águas”. 

II - Arão ajudou II - Arão ajudou 



Moisés viveu bastante tempo no palácio e aprendeu sobre as coisas do Egito, mas nuncaMoisés viveu bastante tempo no palácio e aprendeu sobre as coisas do Egito, mas nunca

se esqueceu do que havia  aprendido sobre  Deus,  com sua mãe Joquebede.  Moisésse esqueceu do que havia  aprendido sobre  Deus,  com sua mãe Joquebede.  Moisés

observava como o seu povo sofria ali no Egito, sendo escravo. observava como o seu povo sofria ali no Egito, sendo escravo. 

Um dia, viu um egípcio batendo muito em um hebreu. Moisés ficou tão aborrecido comUm dia, viu um egípcio batendo muito em um hebreu. Moisés ficou tão aborrecido com

aquilo que matou o egípcio! Por isso precisou fugir para o deserto. Ele viveu por muitoaquilo que matou o egípcio! Por isso precisou fugir para o deserto. Ele viveu por muito

tempo lá no deserto, casou-se, teve filhos e cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro. tempo lá no deserto, casou-se, teve filhos e cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro. 

Um dia, quando estava sozinho com as ovelhas lá no monte Sinai, viu uma coisa que oUm dia, quando estava sozinho com as ovelhas lá no monte Sinai, viu uma coisa que o

deixou muito impressionado: uma planta (sarça) que pegava fogo, mas não se queimava.deixou muito impressionado: uma planta (sarça) que pegava fogo, mas não se queimava.

Então ele pensou: “Então ele pensou: “Que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima?Que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima?

Vou chegar mais perto para ver” (Êx 3.3 - NTLH). Vou chegar mais perto para ver” (Êx 3.3 - NTLH). 

Quando estava chegando mais perto, Deus, do meio da sarça, lhe chamou. Moisés deveQuando estava chegando mais perto, Deus, do meio da sarça, lhe chamou. Moisés deve

ter levado um grande susto, vocês não acham? Em seguida, Deus disse: ter levado um grande susto, vocês não acham? Em seguida, Deus disse: “Pare aí e tire“Pare aí e tire

as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado” (Êx 3.5 - NTLH)as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado” (Êx 3.5 - NTLH) . . 

Moisés ficou com muito medo e até encobriu o rosto, pois entendeu que era Deus quemMoisés ficou com muito medo e até encobriu o rosto, pois entendeu que era Deus quem

falava com ele. Deus lhe disse que estava vendo o sofrimento do Seu povo como escravofalava com ele. Deus lhe disse que estava vendo o sofrimento do Seu povo como escravo

lá no Egito, ouviu seu pedido de socorro, e que havia escolhido ele (Moisés) para libertá-lá no Egito, ouviu seu pedido de socorro, e que havia escolhido ele (Moisés) para libertá-

lo da escravidão. Deus mandou Moisés falar com Faraó para que deixasse os israelitaslo da escravidão. Deus mandou Moisés falar com Faraó para que deixasse os israelitas

irem embora. irem embora. 

Vocês acham que essa era uma missão bem difícil? Que Moisés faria? Vocês acham que essa era uma missão bem difícil? Que Moisés faria? 

Ah! Moisés não quis ir. Ele disse assim: “Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito eAh! Moisés não quis ir. Ele disse assim: “Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e

tirar daquela terra o povo de Israel?”. tirar daquela terra o povo de Israel?”. 

Moisés falou isso porque estava realmente com medo, mas Deus respondeu que estariaMoisés falou isso porque estava realmente com medo, mas Deus respondeu que estaria

com ele e o ajudaria. Mesmo assim Moisés não se sentiu capaz para realizar uma missãocom ele e o ajudaria. Mesmo assim Moisés não se sentiu capaz para realizar uma missão

tão importante e difícil. Então, deu várias desculpas para não aceitar aquela ordem detão importante e difícil. Então, deu várias desculpas para não aceitar aquela ordem de

Deus. Deus foi paciente com Moisés, explicou-lhe direitinho tudo o que tinha a fazer, atéDeus. Deus foi paciente com Moisés, explicou-lhe direitinho tudo o que tinha a fazer, até

fez alguns milagres com a sua vara para que ele se convencesse, mas Moisés aindafez alguns milagres com a sua vara para que ele se convencesse, mas Moisés ainda

disse mais uma coisa: "disse mais uma coisa: "...  eu nunca tive facilidade para falar,  nem antes nem agora,...  eu nunca tive facilidade para falar,  nem antes nem agora,

depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho"depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho"

(Êx 3.10).(Êx 3.10).  

Deus disse a Moisés que não deveria se preocupar, pois Ele o ajudaria, mas Moisés aindaDeus disse a Moisés que não deveria se preocupar, pois Ele o ajudaria, mas Moisés ainda

assim estava muito preocupado. Então Deus providenciou uma pessoa para lhe ajudar.assim estava muito preocupado. Então Deus providenciou uma pessoa para lhe ajudar.

Sabem quem foi?Sabem quem foi?

Deus  disse  que  o  seu  irmão  Arão  o  ajudaria  a  falar  com Faraó,  pois  ele  não  tinhaDeus  disse  que  o  seu  irmão  Arão  o  ajudaria  a  falar  com Faraó,  pois  ele  não  tinha

dificuldade para falar, pelo contrário, falava muito bem. Moisés, então, arrumou as suasdificuldade para falar, pelo contrário, falava muito bem. Moisés, então, arrumou as suas

coisas para voltar com a família ao Egito. coisas para voltar com a família ao Egito. 

Antes, porém, que ele chegasse ao Egito, Deus mandou que Arão fosse se encontrar comAntes, porém, que ele chegasse ao Egito, Deus mandou que Arão fosse se encontrar com

Moisés, ainda no deserto, e Arão obedeceu prontamente. Moisés, ainda no deserto, e Arão obedeceu prontamente. 

Quando Arão viu Moisés, ficou muito feliz. Eles se abraçaram e se beijaram, e Moisés lheQuando Arão viu Moisés, ficou muito feliz. Eles se abraçaram e se beijaram, e Moisés lhe

explicou tudo o  que Deus lhe havia dito.  Daquele dia  em diante  Arão foi  um grandeexplicou tudo o  que Deus lhe havia dito.  Daquele dia  em diante  Arão foi  um grande

companheiro de Moisés, sempre ficou a seu lado e o ajudava em tudo o que ele precisavacompanheiro de Moisés, sempre ficou a seu lado e o ajudava em tudo o que ele precisava

Foram juntos falar com Faraó e, bem mais tarde, quando o povo saiu do Egito,  ArãoForam juntos falar com Faraó e, bem mais tarde, quando o povo saiu do Egito,  Arão

esteve sempre ao lado de Moisés, no deserto. esteve sempre ao lado de Moisés, no deserto. 



EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Moisés teve dois bons irmãos! Moisés teve dois bons irmãos! 

Primeiro Miriã cuidou dele, quando ainda era bem pequeno. Primeiro Miriã cuidou dele, quando ainda era bem pequeno. 

Depois, quando Moisés era adulto, Arão se tornou o seu grande companheiro e o ajudouDepois, quando Moisés era adulto, Arão se tornou o seu grande companheiro e o ajudou

muito na difícil tarefa que Deus havia dado — tirar o povo do Egito e o conduzir a Canaã.muito na difícil tarefa que Deus havia dado — tirar o povo do Egito e o conduzir a Canaã.

Realmente, Deus tinha um grande plano para Moisés, mas colocou dois bons irmãos paraRealmente, Deus tinha um grande plano para Moisés, mas colocou dois bons irmãos para

ajudá-lo a cumprir esse plano. ajudá-lo a cumprir esse plano. 

E a sua família? E a sua família? 

Você tem irmãos? Você tem irmãos? 

Você os ajuda? Você os ajuda? 

É companheiro deles? É companheiro deles? 

Deus quer que sejamos amigos e companheiros dos nossos irmãos. O Salmo 133.1, queDeus quer que sejamos amigos e companheiros dos nossos irmãos. O Salmo 133.1, que

lemos hoje, fala sobre isso. lemos hoje, fala sobre isso. 

Alguém se lembra? Você pode pensar  algumas maneiras de ajudar  seus irmãos,  serAlguém se lembra? Você pode pensar  algumas maneiras de ajudar  seus irmãos,  ser

companheiro e amigo deles?companheiro e amigo deles?

Acrescente situações como: • emprestar suas coisas; • ajudar nas dificuldades; • sempreAcrescente situações como: • emprestar suas coisas; • ajudar nas dificuldades; • sempre

usar de palavras gentis; • ser sensível a seus problemas, etc. usar de palavras gentis; • ser sensível a seus problemas, etc. 


