
SEMANA 14 – MOISÉS – Parte 1 (O NASCIMENTO DE MOISÉS) 

NOME: __________________________________________- Data: 03/04/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Êxodo 1:1 a 2:10 (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na atividade 
em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e ORAR por elas). 

______________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“Orem sempre” (1 Tessalonicenses 5. 17) 

Gestos: Dedos cruzados em posição de oração. 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA 

Depois que José se tornou governador e perdoou seus irmãos, toda a sua família foi morar 
com ele no Egito. Eles chegaram ao Egito com mais ou menos setenta pessoas. Depois de muito 
tempo, José e sua família morreram, mas o povo de Israel continuou crescendo porque eles tiveram 
muitos filhos, assim como Deus prometeu.  

Muitos anos depois, apareceu um novo faraó que não sabia nada sobre o que José tinha feito 
no Egito. O novo faraó viu que o povo de Israel era muito grande e ficou com medo deles ficarem 
mais fortes e quererem mandar no Egito. Então faraó teve uma ideia para o número de israelitas 
diminuir. Sabe qual foi? Amanhã você irá saber. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OREM SEMPRE”. 
 

* ATIVIDADE: O povo de Israel cresceu porque tive muitos filhos. Desenhe ou cole os filhos dessa 

família para ficar bem grande. (Os pais podem colar ou desenhar pessoas para as crianças colorirem) 

 

                                     NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado pela minha 

família. ” 

_________________________________________________________________________________ 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA 

A primeira ideia de faraó foi aumentar o trabalho dos israelitas fazendo deles escravos no Egito. 
Eles tinham que fazer muitos tijolos e cuidar dos campos. Os egípcios tratavam muito mal os israelitas, 
mesmo assim eles continuavam tendo muitos filhos. Então faraó teve outra ideia. Faraó disse: “Quando 
as mulheres israelitas tiverem bebê, se nascer um menino, matem; mas se nascer uma menina pode 
viver”. 

 

 

 
Mas faraó percebeu que as parteiras, mulheres que ajudavam o bebê nascer, não obedeceram 

a ordem dele porque elas tinham medo de Deus. Elas não matavam os meninos. Por isso, faraó mandou 
matar os bebês meninos jogando-os no rio Nilo! Que homem mau! 

Mas Deus cuida de seu povo e já tinha um plano para tirar os israelitas da escravidão: Ele 
estava preparando mais um herói. Porque nada e nem ninguém pode destruir os planos de Deus. 

Quem será este herói? Em breve você vai saber. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OREM SEMPRE”. 
 

* ATIVIDADE: Os planos do faraó foram: fazer os Israelitas escravos e matar os bebês meninos.  

Quantos planos o faraó teve? Pinte o número da resposta correta. 

. 

                                                               
                                                                                      
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Deus, o Senhor é meu super-
herói, muito obrigado!” 
_____________________________________________________________________________ 



QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA 

Havia um casal de israelitas chamados Anrão e Joquebede. Eles 

tinham três filhos: Arão, Miriã e Moisés (peça para a criança repetir).  

Moisés nasceu no tempo em que o faraó queria que todos os bebês 
meninos fossem jogados no rio para morrerem. Mas Deus cuidou de Moisés! 
Da mesma forma, Deus cuida de você em todos os momentos desde 
pequenino. Por isso, Deus quis você nascesse e planejou tudo para que isso 
acontecesse. Escolheu o dia, a hora, sua família, o lugar. Uau! Deus te ama 
muito! Joquebede, mãe de Moisés, escondeu ele em casa por três meses, mas ele estava crescendo 
e não dava mais para esconder o bebê! O que será que Joquebede vai fazer? 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a): “OREM SEMPRE”. 

 
* ATIVIDADE: Ligue o bebê Moisés até a sua família: 

    
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por cuidar de 
mim desde bebê.” 
______________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA 

Joquebede teve uma ideia com a ajuda de Deus: fazer um cesto bem forte para Moisés ficar e 
colocar no rio Nilo para que não fosse morto como os outros bebês. Perto dali, a princesa filha de faraó, 
estava tomando banho e as águas levaram o cesto em que Moisés estava até ela. Então a serva da 
princesa abriu o cesto e viu que Moisés estava lá dentro e que ele era um bebê do povo de Israel.  

Mesmo assim, a princesa decidiu ficar e cuidar de Moisés como se fosse seu filho. Miriã (irmã 
de Moisés) viu tudo o que aconteceu e saiu correndo para falar com a princesa, e disse que conhecia 
uma mulher que podia dar leite e cuidar de Moisés até ele crescer. Essa pessoa era Joquebede, a 
própria mãe de Moisés. Que legal! Miriã foi muito inteligente. 

 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OREM SEMPRE”. 
* ATIVIDADE: Circule e depois pinte o que Joquebede usou para colocar Moisés no rio Nilo. 



                        
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 

“Deus, eu sei que tu me amas muito! Eu te agradeço: obrigado, Senhor.” 

_________________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA 

A filha do faraó entregou o bebê para Joquebede e lhe disse: “Quero que você amamente essa 
criança para mim, e eu lhe pagarei pelo seu trabalho”. Olha que legal! Joquebede além de receber um 
pagamento para cuidar do próprio filho, ainda poderia ficar perto dele e ensinar tudo sobre Deus para 
ele. 

Quando o menino cresceu e parou de mamar foi levado de volta à filha do faraó, que o adotou. 
Moisés foi morar no palácio, aprendeu tudo sobre o Egito, foi criado e educado como um príncipe. 

                

Deus cuidou de Moisés desde bebê, pois tinha um grande plano para ele e seu povo. Deus 
também cuida de você onde você estiver. Deus sabe tudo o que acontece conosco. Deus tinha um 
plano para a vida de Moisés e ninguém poderia atrapalhar. Semana que vem vamos saber o que 
aconteceu com Moisés quando ele cresceu. E assim como Deus cuidou de Moisés, ele cuida de você 
desde pequeno. 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OREM SEMPRE”. 
 

* ATIVIDADE: Cubra os pontinhos e descubra quem sempre cuida de nós em todos os momentos. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado pela tua 

proteção.” 


