MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 24 – MOISÉS – DO DESERTO DEUS CHAMA
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Disse Deus a Moisés: "Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me
enviou a vocês". (Êxodo 3:14)
2 – Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!" (João 8:58)
SEGUNDA-FEIRA
1. Moisés cresceu no palácio do faraó. Ele fazia parte da família
real e poderia ter poder, fama, riquezas e muitas coisas. Porém,
Moisés fez uma decisão radical. Siga o caminho e depois
complete a frase com a palavra.
“Pela fé Moisés, já adulto, ___________________ ser
chamado filho da filha do faraó.”
2. Que decisão radical! Moisés rejeitou tudo o que o coração
pecador deseja. Relacione a coluna e veja pelo o que ele trocou.
Morar no palácio. ¤
Ser dono de uma nação.
Vida fácil.
Riqueza.

œ

Ser enterrado em uma
pirâmide.

œ Pobreza.
Em vez de
serVida
enterrado
difícil.
numa
pirâmide,
Ser enterrado em qualquer lugar.
nenhuma
pedrinha
marca
¤Moraro lugar
em tendas.
que ele é
enterrado.
Não ser dono de nada.

3. Moisés estava ficando louco? Não! Ele não desprezou a mãe adotiva. A princesa tinha salvado
sua vida. Relacione corretamente as decisões que Moisés tomou.

A

B

( ) Era melhor ser servo de Deus do que ser príncipe.
( ) Era melhor servir o Deus de Abraão e viver do que servir os deuses do Egito e morrer.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ter a convicção de Moisés e fazer decisões radicais.
TERÇA-FEIRA
1. Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ele observou a vida dura deles. Ao ver um deles
sendo espancado por um egípcio, foi em defesa do israelita e o vingou, matando o egípcio e
escondendo na areia. No dia seguinte, Moisés viu dois hebreus brigando, quis separá-los e teve
uma resposta inesperada. Pinte o balão que mostra a conversa correta. Dica: Êxodo 2:13-14

Porque você está espancando
seu companheiro?

Quem o nomeou líder e juiz
sobre nós? Quer levar-me ao
palácio contigo?

Porque você não vai trabalhar?

Quem o nomeou líder e juiz
sobre nós? Quer matar-me
como matou o egípcio?

2. O faraó soube que Moisés matou um egípcio e tentou matá-lo. Mas o Senhor estava sempre
com Moisés. Deus o preservou e Moisés fugiu para uma terra distante. Coloque a primeira letra do
nome de cada imagem abaixo e descubra para onde Moisés fugiu e quantos anos ele tinha.
IDADE

LOCAL
Ã

3. Chegando a Midiã, Moisés sentou-se ao lado de um poço. O sacerdote da região chamado Jetro
tinha 7 filhas que cuidavam do rebanho do seu pai. Elas vieram buscar água. Nisso, alguns
pastores aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés veio em auxílio delas e deu água
ao rebanho. Coloque as cenas em ordem. Dica: Leia Êxodo 2:15-17.

4. Elas voltaram para casa e contaram tudo para o pai. Moisés foi convidado para ficar ali e passou
um tempo no deserto. Moisés casou com uma das filhas de Jetro e teve dois filhos. Leia Êxodo
2:21 e 1 Crônicas 23:15 e preencha os nomes.

Z__________

G___________

E___________

ESPOSA

FILHO

FILHO

Falando com Deus: Senhor Deus, obrigado por sempre estar presente na minha vida.
QUARTA-FEIRA
1. Moisés passou 40 anos em Midiã. Nesse tempo o faraó que queria matar Moisés morreu. Mas
veio outro faraó que continuou maltratando o povo de Israel. Os israelitas continuavam gemendo e
clamando. Leia Êxodo 2:24 e circule quem ouviu e atendeu o clamor do povo.

2. Deus tem um plano e um tempo certo para tudo. Moisés já tinha 80 anos de idade e durante
todo esse tempo, Deus o preparou de várias formas. Leia como Moisés foi preparado. Coloque as
letras correspondentes às figuras.

a) Quando criança, aprendeu com sua mãe
sobre Deus e sua verdadeira
identidade.
b) No palácio, aprendeu a ler e ser líder de uma
nação.
c) No deserto, aprendeu os costumes do povo
de Israel e conheceu o lugar que logo estaria
levando milhares de pessoas para onde Deus
mandaria.
3. Um dia, Moisés levou o rebanho ao monte Horebe.
Lá, ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não era
destruída. Então, ele se aproximou e Deus falou com
ele. Complete o que Deus falou à Moisés. Depois
pinte a figura.

Moisés, _______! Não se __________.
Tire as sandálias dos _____, pois o
lugar em que você está é _____ santa!
Eu sou o ______ do seu pai, de
Abraão, de ______ e de Jacó.

Deus se revelou a Moisés de uma forma surpreendente!
Falando com Deus: Senhor, eu acredito que o teu plano é melhor que o meu.
QUINTA – FEIRA
1. Durante muito tempo, Deus ficou sem falar. Mas agora ele falou com Moisés. Siga as setas e
forme palavras, depois coloque as palavras na ordem crescente e descubra a missão de Moisés.
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Perguntas de Moisés
a. Quem sou eu para fazer esta ___________?
b. Quando eu chegar diante dos israelitas
dizendo: “O Deus dos nossos ___________
me mandou” - eles vão perguntar – “Qual é
o nome dele?” O que eu digo?

ESTAREI

ANTEPASSADOS

ABRAÃO

JACÓ

TAREFA

2. Moisés ficou assustado! Como fazer isso agora? Ele era velho, pobre, judeu e pastor – tudo o
que os egípcios detestavam. Como falar com Faraó? Complete as perguntas e respostas de
acordo com as setas corretas.

Resposta de Deus
a. Eu ____________ com você.
b. Eu Sou o que Sou. O Deus de
_________ , de Isaque, de ________
enviou-me a vocês.

3. Leia as frases abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) O povo seria liberto da escravidão porque Moisés era muito poderoso.
( ) O povo seria liberto da escravidão pela mão forte de Deus.
( ) Moisés confiou em sua sabedoria.
( ) Moisés confiou na Palavra de Deus.
Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer imediatamente.
SEXTA-FEIRA
1. Deus ensinou para Moisés o que ele deveria fazer. Se as pessoas não acreditassem, ele faria
três sinais. Ligue a figura com a opção correta:

1º Sinal
(Êxodo 4:2-3)
Moisés jogaria a vara
no chão e ela se
transformaria em
serpente.

2º Sinal
(Êxodo 4:6-7)
A mão de Moisés ficaria
leprosa e depois ficaria boa
novamente.

3º Sinal
(Êxodo 4:9)
Moisés derramaria um
pouco da água do Rio Nilo
em terra seca e ela se
transformaria em sangue.

2. Deus tinha uma missão para a vida de Moisés e
prometeu estar com ele. Existe alguém que sempre
estará com você e nunca vai te abandonar. Siga a
linha que vai de cada letra até o quadrado e
escreva nos quadrados o nome dessa pessoa.
Depois pinte.

Essa pessoa é
3. Moisés achava que não falava direito e Deus lhe deu um ajudador. Quem era esse homem?
Pinte a resposta certa.

Anrão

Arão

Aragão

Moisés confiou em Deus. Ele pegou sua mulher e filhos e foi para o
Egito. Diante das autoridades de Israel ele fez tudo o que Deus
mandou. O povo reconheceu Moisés como líder.
Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre confiar em ti.

