
 

TEMA:  TIRADO DAS AGUAS 

 

VERSÍCULO: “...e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas”. Ex 2:10 

RESUMO: (Referência para estudo Êxodo 1 a 3) 

 Setenta pessoas da família do Jacó entraram no Egito. 

 Depois morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. 

 Os israelitas eram férteis e se tornaram numerosos no Egito. 

 O novo rei temeu esse crescimento e estabeleceu trabalho forçado(escravos) sobre eles. 

 Para reter esse crescimento mandou as parteiras matarem os meninos que nasciam. 

 As parteiras temeram a Deus e não obedeceram. 

 Faraó ordenou que lançassem os meninos no Rio Nilo. 

 Uma hebreia escondeu seu filho por 3 meses. 

 Quando não pode mais escondê-lo, colocou-o num cesto e o lançou no rio Nilo. 

 A filha do faraó encontrou- o e retirou-o do rio. 

 A irmã do menino indicou duas própria mãe para cuidar dele e amamenta-lo. 

 Depois de crescido foi levado a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, que 

significa “tirado das águas”. 

 Certo dia, Moisés viu um egípcio maltratar um hebreu. 

 Então, ele o matou e o enterrou. 

 Quando faraó descobriu mandou matar Moisés, mas ele fugiu para Midiã. 

 Conheceu sua esposa Zípora e teve um filho chamado Gérson. 

 Deus se revelou a Moisés, como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 

 Deus chamou Moisés para libertá-los da opressão e leva-los a uma boa terra. 

 Moisés se sentiu incapaz, mas Deus lhe disse que estaria com ele. 

 Moisés quis saber o nome de Deus e Ele disse: “eu sou o que sou” (Iavé= Jeová). 

 Foi orientado a ir até faraó e pedir que libertasse seu povo. 

 Faraó resistiu, mas a mão forte do Senhor esteve com ele 

 Ao saírem do Egito, levaram muito ouro e prata, 

 

 Descoberta: Deus sempre livra seus filhos da maldade dos homens. 

 Desafio: Posso crer que o Senhor está sempre do meu lado, me livrando do mal. 

 Decisão: Estarei sempre descansando em Deus, pois Ele me guarda em todo tempo 

 

 

 

 

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. 

 


