Deus guia o seu povo no deserto
rumo à terra prometida
Os israelitas estão livres, Deus os salvou das mãos
dos egípcios. A grande história continua! Depois
da grande festa, Moisés se encaminha através do
deserto junto com todo o povo: grandes e pequenos,
velhos e jovens, todos juntos.
O caminho é longo e cansativo. Às vezes, quando
estão cansados, param para repousar. Depois tomam
coragem, ajudam-se uns aos outros, recordando-se
da promessa de Deus. Moisés os guia pelo caminho
que Deus indicou. O caminho para a Terra prometida.
Já estão a caminho a alguns dias. Faz muito calor
e começa a faltar água. Não é fácil encontrar água
no deserto. Finalmente encontram água, mas não
podem bebê-la porque é amarga.
As pessoas se lamentam com Moisés e lhe perguntam:
“O que podemos beber? Deus nos ajudará agora
também?”
Moisés pede ajuda ao Senhor... e eis que, Deus mostra
a Moisés um pedaço de pau: “Lance-o na fonte e as
águas deixarão de ser amargas”. Os israelitas podem
beber à vontade e ficam felizes. Deus diz ao povo:
“Se escutarem a minha voz e fizerem o que digo, eu
os protegerei”.
Logo em seguida chegam até um oásis com doze
fontes: param ali para descansar.

O povo recomeça a caminhar no deserto. A um certo
ponto eles não têm mais comida. Por isso dizem a
Moisés: “Teria sido melhor ficar no Egito! Lá pelo
menos tínhamos um prato cheio de carne e pão a
vontade!”. Mas o que Deus prometeu ele cumprirá.
Deus não abandona o seu povo.
Deus diz a Moisés: Vou dar pão e carne, assim vocês
saberão que eu, o Senhor, estou sempre com vocês!”

À noite, um bando de codornas pousou ao lado
do acampamento dos israelitas: eis a carne, em
abundância para todos!

Pela manhã, ao redor de todo o acampamento o
povo encontra umas sementes brancas e doces:
são boas para comer, têm o sabor de um pão... eles
podem recolhem quanto precisarem! Sim, durante
todo o tempo que eles ficam no deserto, o Senhor
providencia comida para eles.

Os israelitas estão sempre mais convencidos de que
Deus os ama verdadeiramente e não os abandonará
jamais.

Agora devem atravessar uma região montanhosa.
Ali mora um outro povo e os habitantes não querem
permitir que os israelitas passem por ali. Então
Moisés sobe em uma montanha e reza com as mãos
levantadas, pedindo ajuda a Deus. E Deus ajuda os
israelitas: os outros soldados fogem diante deles e
os israelitas podem passar! Juntamente com o povo,
Moisés constrói um altar para agradecer a Deus .
A viagem rumo à Terra prometida pode continuar. Os
israelitas caminham dia após dia. Aproximam-se de
uma montanha muito alta, chamada Monte Sinai. É
uma montanha tão grande que até parece que lá no
alto pode-se estar mais próximo de Deus.
Os israelitas montam as suas tendas. Dizem: “Vamos
parar aqui. Agora queremos descansar um pouco,
pois caminhamos muito!”.
Moisés sobe a montanha. Lá Deus fala com ele e
envia uma mensagem para o seu povo: “Trouxe
vocês até aqui como se vocês estivessem sobre as
asas de uma águia. Vocês devem escutar a minha
voz e manter o nosso pacto de amizade. Assim serão
o meu povo eleito e santo”.
Moisés diz ao povo a mensagem que Deus lhe deu. O
povo responde em coro: “Sim, queremos fazer o que
Deus disse”.
Deus se dirige novamente a Moisés e explica o que
os israelitas devem fazer para permanecerem sempre
amigos de Deus: dá a eles as leis do amor.
Deus disse: “Eu sou o Deus que os fiz sair do Egito,
da casa da escravidão. Por isso vocês não devem ter
nenhum outro Deus além de mim. Sejam bons com
os pais e as mães de vocês, os respeitem e honrem.
Sejam bons uns com os outros. Não façam mal a
ninguém...”. Moisés escreveu tudo com letras bem
grandes em duas grandes pedras, para que ninguém
se esquecesse.

Moisés quer guardar bem essas palavras de Deus.
Manda construir um grande baú e coloca dentro as
duas pedras em que tinha escrito as leis do amor.
Depois manda fazer uma grande tenda, para guardar
o baú. Essa tenda é um lugar sagrado, que os
acompanha na viagem rumo à Terra prometida.
Colocam também na tenda um candelabro todo de
ouro, com sete velas. Moisés e o seu povo querem
estar sempre perto de Deus, fiéis ao Pacto que
fizeram com Ele.
Quando está tudo pronto, partem rumo à Terra
prometida. Eles sabem: Deus está com eles. O Monte
Sinai é muito distante. Caminham rapidamente e
pensam: “Como será lindo quando chegarmos à
nossa Terra e não precisaremos mais viajar todos os
dias”.
Deus conduz Moisés para um alto monte: dali se
pode ver um lindo país, o país de Canaã. Deus diz
a Moisés: “Esta é a terra que prometi a Abraão,
Isaac e Jacó. Agora a dou em herança a todos os
seus descendentes”. Os israelitas cantam de alegria
e agradecem a Deus, porque Ele foi bom para com
eles. Cuidou deles, como um bom pai e uma boa mãe
cuidam dos seus filhos.

Dizer sempre a verdade!
“Diz a verdade e serás sempre feliz! Chiara”

Marco está brincando com Paolo e...
...Vixe! A bola escapou e derrubou um lindo vaso que
se quebrou no chão!

“Quem foi?” prguntou o papai. Marco tem medo. “Foi
o Paulo!”

Mas quando o papai começa a ralhar com Paulo,
Marco o interrompe: “Não é verdade, fui eu!”

Roberta Perdeu a chave:
“Onde está a chave?” pergunta a mãe. “E agora como
vamos abrir o armário?

“Escapou da minha mão e caiu na sarjeta” diz
Roberta. “Então vamos procurar algum que nos
ajude a apanhá-la” diz a mãe. Roberta fica um pouco
pensativa proque não gostaria de ter dado à mãe
aquela preocupação!
A mãe pega no seu braço e lhe diz: “Fizeste muito
bem em dizer-me a verdade!”

Márcia tira da gaveta da comoda um bloco de
folhas de papel para desenhar. Puxando, puxando ...
Rasgou-se.
Faz de conta que nao fui eu e recoloco o bloco no
seu lugar.” pensa Márcia. Mas Deus sabe e não fica
contente se não se diz a verdade!
Corre até à mãe e lhe diz: “Olha rasguei o teu bloco
de desenho!”

“Obrigada Márcia porque foste sincera!” responde a
mãe. E lhe dá um beijo.

Carlos se distraiu e quebrou um copo.

“Digo ou não digo?” pensa ele. Depois se lembra da
frase que está pendurada no seu quarto: “Diz sempre
a verdade e sarás feliz!”
Corre até à mãe e lhe diz: “Me desculpa, quebrei um
copo!” “Às vezes acontece também comigo, Carlos diz a mãe - mas ainda bem que me pediste desculpa.
Fico muito contente.”
Carlos volta feliz a jogar. É mesmo verdade aquela
frase!

