MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 24 – MOISÉS - DO DESERTO DEUS CHAMA
Nome:____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
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)
3 – “Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a
desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo”. (Hebreus 11:24-25)
4 – Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa.
(Hebreus 11:26)

SEGUNDA-FEIRA – As escolhas de Moisés
Entendendo a História
1. O faraó não sabia, mas ele estava criando em sua casa o libertador dos israelitas. Moisés estudou tudo
o que um príncipe egípcio tinha que aprender para um dia liderar! Deus estava preparando Moisés para a
missão de sua vida! Desembaralhe as sílabas para completar o versículo:

Moisés foi educado em toda a
_______________________
(BE – RIA – SA – DO) dos
egípcios e veio a ser poderoso
em ____________________
(VRAS – PA – LA) e obras.
Atos 7.22
2. No palácio, Moisés tinha todo o conforto de um príncipe. Em um momento de sua vida, Moisés fez uma
decisão radical. Escolha as palavras abaixo para descobrir que decisão foi essa.
DESFRUTAR - CONSIDEROU - CONTEMPLAVA - RECUSOU - MALTRATADO
“Pela fé Moisés, já adulto, ________________________ ser chamado filho da filha do faraó, preferindo
ser ____________________ com o povo de Deus a ____________________ os prazeres do pecado
durante algum tempo. Por amor de Cristo, ___________________ sua desonra uma riqueza maior do que
os tesouros do Egito, porque __________________________a sua recompensa.” Hebreus 11.24-26
3. Moisés rejeitou tudo isso – toda a comida, vinho, mulheres elegantes, tesouros, ouro, joias, roupas,
carruagens. Moisés fez uma decisão radical. Em vez de ser dono de uma nação, passou a ser dono de
nada, nem dos rebanhos que cuidava. Marque a resposta oposta:
a. Em vez de morar no palácio, foi morar... ( ) em tendas ( ) em castelos
b. Em vez de vida fácil, uma vida...
( ) de preguiça ( ) difícil
c. Em vez de riqueza...
( ) pobreza
( ) luxo
4. Leia Êxodo 2.11-15 e marque F para FALSO ou V para VERDADEIRO nas frases abaixo.
( ) Moisés descobriu que a vida dos hebreus era muito fácil e tranquila.
( ) Moisés não sabia que os hebreus eram seus irmãos (seu povo), afinal ele foi criado como egípcio.
( ) Moisés viu que seu povo tinha um trabalho muito pesado.
( ) Um egípcio e um hebreu estavam sentados conversando quando Moisés passava por perto.
( ) Moisés olhou para os dois lados e depois matou o egípcio que maltratava um hebreu.
( ) Moisés fugiu para Midiã com medo do faraó.
Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para fazer boas escolhas. ( ) Eu pedi.

TERÇA-FEIRA - Moisés mata um egípcio e foge para o deserto de Midiã
Entendendo a História
1. Quando estava com 40 anos, Moisés foi visitar seus irmãos hebreus enquanto trabalhavam. Durante essa
visita aconteceu um acidente. Leia Êxodo 2:11-12 e coloque na ordem as cenas

2. No dia seguinte Moisés viu dois hebreus brigando. Ele disse: Por que você está espancando seu
companheiro? O hebreu não gostou e respondeu de maneira grosseira a Moisés. Escreva dentro do balão
a resposta do hebreu e o que Moisés pensou. Dica: Leia Êxodo 2:14
"Quem o nomeou
_________ e juiz sobre
nós? Quer _________me como matou o
____________?

Moisés teve
___________ e
pensou: "Com
certeza tudo já foi
______________!

3. Faraó queria matar Moisés e por isso ele fugiu do Egito. Chegando em Midiã, Moisés sentou-se ao lado
de um poço. O sacerdote da região tinha 7 filhas que cuidavam do rebanho do seu pai. Elas vieram
buscar água. Nisso alguns pastores aproximaram e as expulsou dali. Moisés veio em auxílio delas e deu
água ao rebanho. Coloque as cenas em ordem. Dica: Leia Êxodo 2:15-17.

4. Ao fugir para o deserto, Moisés achava que estava apenas fugindo da fúria do faraó, mas Deus estava
usando toda essa situação para prepará-lo para uma missão especial. Siga os passos e depois escreva
que missão era essa:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por estar sendo treinado como Moisés. ( ) Eu agradeci.

QUARTA-FEIRA - Moisés e a sarça ardente
Entendendo a História
1. Do palácio ao pasto...
a. Decifre a carta enigmática e descubra quantos anos Moisés passou em Midiã.

b. Durante o tempo que morou em Midiã, Moisés teve uma profissão. Seguindo as coordenadas do
diagrama descubra qual era sua profissão:

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. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro no monte Horebe (Sinai) quando algo surpreendente
aconteceu (Ex 3:1-6)! Combine as frases da esquerda com as frases da direita para completar
corretamente as sentenças conforme o exemplo.
1. Deus falou a Moisés ...
____ “Eis-me aqui”.
____ para pedir que libertasse o povo de Israel do Egito.
2. Moisés resolveu investigar...
3. Do meio da sarça Deus chamou . . .
_1__ de um arbusto (sarça) em chamas.
4. Moisés respondeu: ...
_____ pois o arbusto não se consumia pelo fogo.
_____ porque a terra onde ele estava era santa.
5. Deus mandou Moisés tirar as sandálias...
6. Deus mandou Moisés até o Faraó ...
_____ “Moisés, Moisés!”
Compartilhando com Deus: Peça a Deus CORAGEM para obedecê-lo mesmo não entendendo o plano
dele para a sua vida. ( ) Eu pedi!

QUINTA-FEIRA - Deus fala com Moisés
Entendendo a História
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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___________________________________________________________________
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.

ESTAREI

ANTEPASSADOS

Perguntas de Moisés
a. Quem sou eu para fazer está _______?

Resposta de Deus
a. Eu ____________
com você.

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?

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

ABRAÃO

TAREFA

JACÓ

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.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus porque ele está sempre moldando sua vida. ( ) Agradeci.

SEXTA-FEIRA – O chamado de Moisés
Entendendo a História
1. Deus tinha uma tarefa enorme para Moisés. Deus deu detalhes do plano, deu estratégia – o que falaria,
o que faria. Faça as atividades em cada quadro e descubra...
a. Deus deu detalhes do plano para sair do Egito. Leia os versículos a seguir, complete as palavras com
as vogais que faltam e descubra os detalhes do plano de Deus para retirar os israelitas do Egito. Dica:
Os versos estão em Êxodo 3.16-22
Passo 1. J_nt_ as _ _torid_d_s de _sr_ _l e d_g_-lh_s _ss_.
Passo 2. Com _s a_torid_d_s, vá falar c_m o f_r_ó e p_ç_ uma v_ _gem de três d_ _s para
_d_r_r ao S_nh_r.
Passo 3. _s m_lh_r_s d_v_r_ _m p_dir p_ç_s de o_r_, pr_t_ e ro_p_s dos _gípc_ _s
q_ _nd_ s_ _r do _g_t_.

b. Deus avisou Moisés o que iria
acontecer. Leia Êxodo 3.19-20 e
marque com X na alternativa que
afirma o que aconteceria quando
Moisés falasse com o faraó:
( ) O faraó aceitaria e pediria que
Moisés levasse prata e ouro para
adorar a Deus.
( ) O faraó não aceitaria e seria
estendesse
Anecessário
água do rioque
NiloDeus
viraria
sangue. a
mão e ferisse os egípcios para que o
povo pudesse sair do Egito.

c. Deus deu três milagres para Moisés. Leia Êxodo
4.1-9 e pinte as frases verdadeiras:
Não choveria durante 3 dias.
O cajado viraria uma cobra.
Multiplicaria os pães.
A mão ficaria leprosa e depois ficaria como se
não tivesse lepra.
A água do rio Nilo viraria sangue ao cair em terra
seca.

2. Marque corretamente:
a. Moisés achava que não falava direito.
( ) Deus prometeu estar com ele e ensinar o que dizer. Deus deu um parceiro a Moisés para a missão:
seu irmão Arão.
( ) Deus deu o dom de línguas para Moisés falar egípcio.
b. Moisés partiu para o Egito.
( ) Levou sua mulher e seus filhos montados num jumento.
( ) Levou suas roupas de egípcio para o encontro com o faraó.
c. Moisés e Arão se reuniram com todas as autoridades dos israelitas. Arão explicou tudo. (Ex. 4:29-31).
( ) Moisés realizou os sinais diante do povo, e eles realizaram eleições diretas para eleger Moisés como
líder e juiz sobre eles.
( ) Moisés realizou os sinais diante do povo, e eles reconheceram que Deus havia escolhido Moisés
como líder e juiz sobre eles.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para ser obediente como Moisés. ( ) Eu pedi.

