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Comentários iniciais: 
 

 

 

Texto áureo: 

 

1 João 2:17 

 

E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus 

permanece para sempre. 

 

Texto da leitura bíblica em classe: 
 

Êxodo 16:1-15 

 

1 E, partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, 

que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês segundo, depois que saíram da 

terra do Egito. 

 

2 E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão 

no deserto. 
 

3 E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do 

Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, 

quando comíamos pão até fartar! Porque nos tendes tirado para este deserto, para 

matardes de fome a toda esta multidão. 
 

4 Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo 

sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha 

lei ou não. 
 

5 E acontecerá, ao sexto dia, que prepararão o que colherem; e será o dobro do que 

colhem cada dia. 
 

6 Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o 

Senhor vos tirou da terra do Egito, 

 

7 e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações 

contra o Senhor; porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 
 

8 Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer 

e, pela manhã, pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com 

mailto:ibcneto@inaciocarvalho.com.br


que murmurais contra ele (porque quem somos nós?). As vossas murmurações não 

são contra nós, mas sim contra o Senhor. 
 

9 Depois, disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: 

Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. 
 

10 E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e 

eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 

 

11 E o Senhor falou a Moisés, dizendo: 
 

12 Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel; fala-lhes, dizendo: Entre as 

duas tardes, comereis carne, e, pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu 

sou o Senhor, vosso Deus. 
 

13 E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial; e, pela manhã, 

jazia o orvalho ao redor do arraial. 
 

14 E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa 

miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. 
 

15 E, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não 

sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para 

comer. 
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