
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar espontaneamente. 

QUEBRA-GELO:  Faça uma jarra de suco e coloque dentro dela algumas balas. Peça para que cada criança “tire das águas”, como uma concha, as 

balinhas que estão no fundo da jarra. Enfatize que o significado do nome Moisés é “tirado das águas”, pois foi assim que ele foi salvo pela filha de faraó. 

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, 

 

APLICAÇÃO: Quando estamos passando por lutas e dificuldades na nossa família, na nossa casa ou na escola, pensamos que Deus não está vendo. 

Mas isto é uma verdadeira mentira do diabo, pois o Senhor nunca nos abandonou por e seus olhos estão sempre colocados sobre nós Ele permite 

passarmos por lutas, pois é assim que aprendemos a orar e ter muita fé.  

 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 

 

COMPARTILHANDO:  

1-) Qual foi a maior dificuldade que você já passou na sua casa ou escola? 

 2-) Você já ajudou alguém que estava em alguma dificuldade? (Sugestão: algum amigo que não conseguiu entender a lição da escola.) 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desobediências. Se tiver crianças novas faça o apelo 

de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração. 

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao Senhor. Peça uma criança para orar agradecendo pelas ofertinhas. 

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. 

 



  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


