
 

TEMA: QUEM É TEIMOSO 

VERSÍCULO: “Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o Anjo do Senhor parado no 
caminho, empunhado a sua espada, Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em 

terra.” Nm 22:31 

RESUMO: (Referência para estudo 22 á 24) 

• Os  israelitas partiram e acompanharam nas campinas de Moabe perto de Jericó. 

• Balaque viu o ataque de Israel aos amorreus, e teve medo. 

• Os moabitas disseram aos seus líderes: eles devoraram tudo o que há ao nosso redor. 

• Balaque, rei de Moabe, mandou chamar Balaão para lançar maldição conta Israel. 

• Os líderes foram procurar Balaão, com uma quantia para pagar o encantamento. 

• Balaão falou com Deus, e Deus mandou que ele ficasse, que ele não deveria amaldiçoar este 
povo, pois era um povo abençoado. 

• Balaão não foi, mas mandou que ficassem, que ele daria a reposta no outro dia. 

• Balaque não desistiu e mandou novos líderes. 

• Balaão orou Deus e foi orientado a ir, mas fazer somente o que Ele mandaria. 

• Na manhã seguinte pegou sua jumenta e foi, mas Deus se irou dele ter ido e o Anjo do Senhor 
foi impedi-lo de prosseguir. 

• Ao tentar impedi-lo, ele não podia ver o Anjo e somente a jumenta via. 

• Nas três vezes em que ela tentou fugir do Anjo com a espada, acabou apanhando de Balaão. 

• Então o Senhor abriu a boca da jumenta que perguntou a Balaão porque ele estava batendo nela, 
sendo ela sua fiel jumenta há tanto tempo. 

• O Senhor abriu os olhos de Balaão, e só então, ele conseguiu ver o Anjo, que lhe explicou tudo 
o que  estava acontecendo. 

• Balaão vai até Balaque, mas ao invés de amaldiçoar seguindo o que Deus lhe mandou fazer. 
 

Descoberta: O homem pecou contra Deus e precisa do seu perdão.                                                                                                                                             
Desafio: Reconhecer que sou pecador e preciso do perdão de Deus.                                                                                                                               
Decisão: Eu vou pedir perdão a Deus. 
 

AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 

20:00 hs com as Redes Verde e Amarela. 

 


