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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

QUEBRA GELO 

Hoje iremos falar sobre o cuidado de Deus por nós. E 

uma forma de perceber este cuidado é através da 

natureza. Você conhece algum tipo de animal que 

cuida de seus filhotes ou família de uma forma 

diferente? Compartilhe com sua célula 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: MOISÉS É SALVO DAS ÁGUAS 

Texto Bíblico: Êxodo 1.22/2.1-10 

 

FARAÓ ORDENA MATAR OS FILHOS HEBREUS 

Nos últimos meses aprendemos sobre Gênesis e agora 

estaremos entrando em Êxodo. No final da nossa 

última lição terminamos a história com José sendo 

governador do Egito e toda sua família foi para lá 

morar com ele. 

Os anos se passaram os filhos de Israel foram tendo 

vários filhos e essa família se tornou um grande povo. 

Só que com o passar do tempo surgiu um novo rei que 

não conheceu a José. Este rei ficou com medo do povo 

que era filho de Israel, pois, eles cresceram tanto que 

seriam mais fortes que os egípcios. O Faraó colocou os 

filhos de Israel em trabalhos muito pesados e difíceis 

para que o número de filhos não aumentassem, 

contudo, quanto mais difícil era a vida do povo de 

Israel mais numerosos eles ficavam. 

Ao ver que o trabalho pesado não estava impedindo os 

filhos de Israel de aumentarem seus números, Faraó 

ordenou que as parteiras da época deixassem viver 

sempre que nascesse uma menina, mas se fosse um 

menino deveria matá-los. Ainda sim essa ideia não 

funcionou. 

Como última medida o rei do Egito ordenou a todo o 

povo egípcio que matassem todos os filhos hebreus 

que nascessem. 

NASCIMENTO DE MOISES 

Nessa época de grande perseguição aos filhos hebreus 

nasceu uma criança descendente de Levi. Durante 3 

meses a mãe escondeu seu filho para que não o 

matassem. Mas ao perceber que não conseguiria 

escondê-lo por mais tempo o colocou dentro de um 

cesto e largou ele no rio Nilo. Enquanto a criança era 

levada pelo rio sua irmã mais velha seguia o cesto para 

garantir que não aconteceria nada de mal. 

Foi quando a filha do Faraó desceu ao rio para tomar 

um banho e encontrou o cesto vindo em sua direção. 

Ao abrir o cesto viu que tinha uma criança hebreia que 

estava chorando muito, assim, teve compaixão. A irmã 

de Moises viu isso se aproximou e sugeriu chamar uma 

hebreia para ajudar a cuidar da criança. Por isso ela 

chamou a mãe do menino para o criar, mesmo sem a 

filha do Faraó saber. A filha de Faraó que o criou como 

filho, e lhe deu o nome de Moises que significa: “Das 

águas o tirei” 

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você se sente cuidado dentro de casa? 

2. Para quem tem irmãos, como é a relação de 

vocês? Vocês cuidam um dos outros? 

3. Você já teve alguma experiência que viu que 

Deus estava cuidando e te protegendo? 

4. De forma prática como você poderia cuidar da 

sua família? 

5. E dos seus amigos, como você acha que 

poderia cuidar deles?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito 

através de nós na vida dos nossos juniores. E 

cremos que Deus fará muito mais, por isso, estejam 

orando por este ministério e células. 

Começamos a transmissão do nosso culto, falta 

organizar algumas coisas, mas os juniores que não 

puderem ir poderão acompanhar de casa também. 

A transmissão será feita através do Youtube da 

PIBJC, será ao vivo, às 18h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 


