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QUEBRA-GELO  

Eu vou contar a vocês uma pequena história e, toda 

vez que eu falar a palavra “então”, vocês devem parar 

exatamente do jeito que estão, como uma estátua. 

Quem fizer melhor, ganha um brinde. Comece a contar 

a história de Moisés desde a infância. O alvo não é 

contar a história, e sim fazer a dinâmica. Escolha os 

momentos certos para falar a palavra-chave. Ao final, 

diga: - Alguns obedeceram porque queriam ganhar o 

brinde, certo? Mas hoje vamos falar sobre algo que 

merece muito mais a sua atenção, é a presença de 

Deus. 

Oração breve 

Senhor esteja conosco nesse encontro de hoje, Em 

nome de Jesus, amém.  

 

EDIFICAÇÃO - DEUS FALA COM MOISÉS NA SARÇA 

ARDENTE.  

Texto Bíblico: Êxodo 2.11-24/3.1-20/4.1-17  

Deus é santo e merece respeito: Moisés estava 

pastoreando ovelhas quando viu um fogo brilhando e 

foi até lá para ver de perto. Quando ele chegou perto, 

viu uma sarça ardente em fogo, isto é, um arbusto tipo 

um espinheiro que estava em chamas mas não 

queimava, e ele ouviu a voz de Deus chamando o seu 

nome: - Moisés! Moisés! Então, Deus disse: “Tire as 

sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar 

santo!” Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés 

em sinal de reverência diante dele, pois Deus estava 

naquele lugar. Sabe o que é reverência? Reverência é 

respeito! Quando estamos diante de uma autoridade, 

é preciso demonstrar respeito. Por exemplo: quando 

um soldado se encontra com um capitão vestido com 

a farda, ele bate continência com a mão (faça o gesto 

para as crianças verem). Quando as pessoas chegam 

diante da rainha da Inglaterra, elas inclinam a cabeça 

em forma de respeito à rainha (faça o gesto com a 

cabeça). Essa forma de cumprimentar mostra respeito, 

pois essas pessoas são importantes. Agora, pense um 

pouco: se diante de homens nós temos que 

demonstrar respeito, quanto mais diante de Deus! 

Moisés estava na presença de Deus pela primeira vez, 

por isso, Deus ensinou a ele como deveria agir. 

Deus é santo! Isso significa que Ele é perfeito, é puro, 

Ele é digno de adoração e de honra. Por isso, quando 

estamos na presença de Deus, temos que ter 

reverência. Isso não significa que temos que tirar o 

sapato como Moisés fez naquele dia, mas temos que 

demonstrar respeito à pessoa de Deus, pois a Bíblia diz 

assim: “O Senhor merece profundo respeito, porque 

Deus é santo” (Salmos 99.3). Para que ninguém tenha 

dúvida de como fazer isso, vamos mencionar situações 

e maneiras de agir com reverência em relação a Deus? 

• Na oração: Quando você estiver orando, não fique 

brincando, como se a sua oração não fosse 

importante. Na hora de orar você deve demonstrar 

sua reverência a Deus. Você já percebeu que às vezes 

nós ajoelhamos para orar, inclinamos a cabeça, 

colocamos a mão no coração e fechamos os olhos? 

Fazemos isso porque são expressões de respeito à 

pessoa de Deus. 

• Nos cultos: Quando estamos no culto, também é 

preciso demonstrar reverência quando oramos, 

ouvimos a Palavra, cantamos, dançamos e até 

pulamos para louvar. Tudo deve ser feito com respeito 

na presença de Deus, pois estamos fazendo para 

agradar a Ele e não a nós mesmos. Aprenda a fazer isso 

para louvar a Deus! 

• Ao ler a Bíblia: Outra maneira de demonstrar 

respeito a Deus é ao ler a Bíblia, pois ela é a Palavra de 

Deus. Quando for ler a Bíblia, ou se alguém a estiver 

lendo para você, preste atenção! Não fique brincando 

e fazendo piadas. Não importa onde você esteja: seja 

na célula, no culto, na sua casa ou na escola, tenha 

reverência pela Palavra de Deus. Agindo assim, você O 

agradará.  

Moisés fez o que Deus mandou e tirou as sandálias, e 

Deus se agradou dele.  O Deus de Abraão, Isaque e 

Jacó. Deus disse a Moisés que Deus é santo! Mas Ele 

também se apresentou a Moisés assim: "Eu sou o Deus 

de Abraão, Isaque e Jacó!"  Normalmente, quando 

somos apresentados a alguém, nós falamos o nosso  
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nome e dizemos "muito prazer!" Isso significa que 

você está se apresentando com o seu nome. Foi isso 

que Deus fez com Moisés. Deus já o conhecia, mas 

Moisés não conhecia Deus. Por isso, Deus se 

apresentou a ele de maneira que Moisés pudesse 

saber quem Deus era.  Moisés já tinha ouvido falar de 

Abraão, Isaque e Jacó, pois certamente a sua mãe lhe 

contara sobre eles quando Moisés ainda era criança e 

ela cuidava dele. Moisés sabia que Deus tinha feito 

uma promessa a esses homens e ao povo de Israel. Por 

isso, naquela hora, ele reconheceu que era a voz de 

Deus que falava com ele.  Deus chama Moisés para 

libertar o povo no Egito. O motivo daquele encontro 

era para Deus contar a Moisés os seus planos para ele. 

Então, Deus disse: "Eu o enviarei ao rei do Egito para 

que você tire de lá o meu povo, e o leve para uma terra 

boa".  Vocês acham que Moisés ficou feliz ao saber dos 

planos de Deus para ele? Não. Ele deu uma desculpa, 

dizendo que era algo impossível de ser feito porque o 

Egito era a nação mais importante da terra, e Faraó era 

um rei muito poderoso, ele jamais deixaria o povo de 

Israel sair.  Mas Deus já sabia de tudo isso! Por isso Ele 

disse a Moisés assim: "- Você dirá: O EU SOU me 

enviou! Porém, o rei do Egito não deixará vocês irem 

embora, por isso eu usarei o meu poder e farei 

milagres".  Mas Moisés ainda disse que ele não falava 

muito bem, seria melhor mandar outra pessoa. Porém, 

Deus não mudou os planos, apenas disse a Moisés que 

Arão iria com ele para ajudá-lo a falar com Faraó.  

Aquele foi um dia importante para Moisés. O trabalho 

que Deus deu a ele não era fácil, mas Moisés obedeceu 

e decidiu ir falar com Faraó. Vamos dizer o versículo 

que aprendemos hoje! "O Senhor merece profundo 

respeito, porque Deus é santo" (Salmos 99.3).   

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. O que Moisés aprendeu enquanto estava no 

palácio?  

2. Por que Moisés teve que fugir para o deserto?  

3. Qual o nome do monte onde Deus falou com 

Moisés a primeira vez?  

 

 

4. O que Moisés viu enquanto estava cuidando 

das ovelhas?  

5. O que significava a sarça ardente?  

6. Por que Deus mandou Moisés tirar as 

sandálias dos pés?  

7. Como você deve agir na presença de Deus?  

8. Como foi que Deus se apresentou para 

Moisés?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder! Na nossa página do Instagram temos o 

versículo cantado, uma forma lúdica de ensinar às 

crianças a memorizar a Bíblia. Acesse a nossa página e 

coloque para eles verem e ouvirem o versículo dessa 

semana durante o encontro da célula. Você vai ver 

como eles vão aprender rapidinho a cantar a palavra 

de Deus! 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 








