MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 23 – MOISÉS – NASCIMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – “Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao
Senhor.” (Provérbios 21:30)
2 – Pedro e os outros apóstolos responderam: "É preciso obedecer antes a Deus do que aos
homens!” (Atos 5:29)
SEGUNDA-FEIRA
1. Muito tempo se passou e José, seus irmãos, seus filhos e netos morreram, ou seja, nenhuma
pessoa lembrava da promessa de Deus. Complete a frase de acordo com as figuras.

PESSOAS

___________

SENHOR

ESQUECE

podem esquecer das promessas de Deus, mas o _________

nunca _______________

das suas promessas.

2. No mundo não havia outra nação que tivesse Deus como Senhor. Os egípcios eram idólatras. O
mundo estava longe de Deus, mas em um lugar havia um povo que acreditava no único Deus
Verdadeiro. Siga as setas e descubra o nome da cidade.

N

G

Ó
S

Cidade de ___ ___ ___ ___ ___

E

3. O novo faraó não sabia nada sobre José, nem dos sete anos de fartura e seca. Esse faraó não
gostava do povo de Israel. Pinte o que faraó falou sobre o povo de Israel. Leia Êxodo 1:9-10.
Vejam! O povo israelita é agora numeroso e mais forte do
que nós. Eles podem se aliar com o inimigo e lutar contra
nós.”

Vejam! O povo israelita é agora numeroso e mais forte do que
nós. Vamos nos juntar a eles.”
Falando com Deus: Senhor, eu sei que tu nunca esqueces de tuas promessas.

TERÇA-FEIRA
1. Para impedir o crescimento dos israelitas, o faraó elaborou o primeiro plano: cada hebreu
deveria executar trabalho forçado. Encontre 5 erros na cena.
CERTO

ERRADO

2. Faraó começou com seu plano para dominar os israelitas. O povo de Israel foi oprimido com
cruel escravidão. Leia Êxodo 1:11- 12 e marque X nas afirmações corretas:
(
(
(
(

) Faraó colocou sobre os israelitas chefes de trabalhos forçados.
) Os israelitas construíram duas casas.
) Os israelitas contruíram duas cidades: Pitom e Ramessés.
) Mesmo com todo sofrimento, os israelitas continuavam a crescer.

3. Satanás estava tentando impedir os planos de Deus, mas Deus já sabia que os israelitas seriam
estrangeiros maltratados no Egito. Coloque a imagem na frente do espelho e descubra qual o
resultado do plano do faraó.

____________________________________________________________________________________

Falando com Deus: Senhor, eu acredito que o teu plano é melhor que o meu.
QUARTA-FEIRA
1. O povo hebreu tornou-se tão numeroso como as estrelas. O faraó, com medo de uma liderança
do povo hebreu, ordenou às parteiras que matassem todos os meninos que nascessem. Veja os
números, coloque as sílabas na linha e descubra os nomes das parteiras. Dica: Leia Êxodo 1:15
a)
b)

_____ _____
3
1
_____ _____
2
4

4

Pu

1

Frá

3

Si

2

á

2. As parteiras tiveram que decidir qual autoridade deveriam obedecer – Deus ou faraó? Elas
fizeram a melhor decisão, obedeceram a Deus. Para aprender mais sobre autoridade complete as
frases com as palavras abaixo. Dica: Siga a primeira letra.
AUTORIDADES

DIFERENTES

SEGUIR

OBEDECER

 Devemos O___________ nossas A__________________, mas se as ordens forem
D_______________ ao que Deus falou, a Palavra de Deus é a que devemos S___________.
3. As parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do faraó. Deus
usou duas mulheres simples para que o plano do rei do Egito não tivesse
sucesso. Então faraó elaborou outro plano. Complete de acordo com a tabela e
descubra as ordens do faraó. Dica: Leia Êxodo 1:22.

L__NC__M
1

2

AO
1 4

1=A 2=E

3=I

N__L__

T__D__

3

4

4

4=O

4

5=U
M__N__N__
2

R__CÉM

3 4

N__SC__D__

2

1

3

4

Falando com Deus: Deus, eu quero sempre obedecer a tua palavra.
QUINTA-FEIRA
1. Que horror! Matar todos os meninos. O pior é que Moisés nasceu quando tudo isto estava
acontecendo. Ele era menino, por isso corria risco de ser morto. Cubra a linha pontilhada e depois
circule o nome correto da família de Moisés. Leia Números 26:59.
MÃE

ANRÃO
__
ANTÃO
__

JATOBEDE
JOQUEBEDE

PAI

ARAGÃO
IRMÃO
ARÃO

MIRIÃ
IRMÃ
MIDIÃ

2. Joquebede não queria
perder seu filho, então
pensou em um plano.
Joquebede escondeu
Moisés por três meses e
quando não podia
esconder mais, pegou
um cesto feito de junco,
fechou os buracos do
cesto com piche e
betume. Em seguida,
colocou o menino dentro
e depois colocou o cesto
no rio Nilo. Mas Deus
tinha outro plano para
Moisés. Pinte a figura.

MOISÉS

Deus cuidará de
você.

3. A mesma palavra usada para o cesto (arca pequena) foi usada para a Arca de Noé – as duas
foram usadas para o mesmo propósito. Acrescente a vogal A e descubra este propósito.

a) A __RC__ DE

NOÉ

S__LVOU

b) A __RC__ DE MOISÉS S__LVOU

OITO
UM__

PESSO__S.
PESSO__ QUE S__LV__RI__ UM__ N__ÇÃO.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por sempre cuidar de mim.
SEXTA-FEIRA
1. Responda as perguntas abaixo com leitura de Êxodo 2:4-10:
a) Quem ficou observando o bebê de longe? v.4 ( ) Miriã. ( ) Ana.
b) Onde a filha do faraó estava tomando banho? v.5 ( ) No rio Nilo. ( ) No chuveiro.
c) O que a filha do faraó viu ao abrir o cesto? v.6 ( ) Um bebê chorando. ( ) Um bebê sorrindo.
d) Qual a ideia que Miriã deu para a filha do faraó? v.7
( ) Chamar uma mulher dos hebreus para amamentar a criança.
( ) Pegar uma mamadeira.
e) Quem cuidou de Moisés por algum tempo? v.8 ( ) Joquebede. ( ) As servas.
f ) Qual o significado do nome de Moisés? v.10
( ) Porque eu o tirei das águas.
( ) Porque eu o tirei do cesto.
2. Ordene as cenas abaixo de 1 a 4 na sequência correta:

Deus permitiu que a própria mãe amamentasse e cuidasse de Moisés. Depois de mais ou
menos 3 anos Moisés foi para o palácio do faraó e foi educado conforme a cultura egípcia.
O plano de Deus é perfeito e nas próximas semanas saberemos muito mais sobre esse
plano!
Falando com Deus: Deus, obrigado porque o teu plano para minha vida é perfeito.

