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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 2.11 – 4.17 

Moisés foge do Egito 

 Já adulto Moises resolveu passear fora do 

palácio. Durante este momento ele viu um egípcio 

batendo em um escravo hebreu. E de forma instintiva 

acabou matando o egípcio para proteger o escravo. 

Porém isso gerou muito medo no coração de Moises e 

por isso fugiu de casa e foi para o deserto. 

 No deserto ele conheceu um homem chamado 

Jetro no qual lhe deu moradia e com o tempo Moises 

acabou se casando com sua filha Zípora. Durante anos 

está foi a vida de Moises e seu trabalho era pastorear 

os rebanhos da casa. 

 

Moisés e a sarça ardente 

 Certo dia uma ovelha fugiu do rebanho e 

Moisés foi atras dela, enquanto ia busca-la Deus 

apareceu a Moisés em uma chama de fogo no meio da 

sarça ardente. Deus falou com Moisés do meio da 

sarça para que tirasse as sandálias, pois ele pisaria em 

lugar santo.   

 Ao falar com Moises, Deus disse que via o 

sofrimento do seu povo hebreu nas mãos dos egípcios 

e, por isso, iria liberta-los, mas que iria usar o próprio 

Moisés para isso. Ele até tentou dar desculpas para 

não obedecer a Deus, mas ainda sim Deus permaneceu 

firme no chamado que estava dando a Moisés e o 

capacitou para este ministério. 

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

Soberania de Deus 

 Moises cresceu no palácio e com certeza 

haviam grandes planos para ele, mas Deus tinha 

outros. Deus usou até os pecados de Moises para 

conduzi-lo para seu propósito. Confiar em Deus é 

entender que Ele é soberano e tem o melhor para nós. 

 

Santidade de Deus 

 Ao entrar na presença de Deus foi pedido a 

Moises que ele retirasse a sandálias, pois entraria em 

lugar santo. Naquele momento o ato de Moisés era de 

obediência e respeito. Deus é o Senhor das nossas 

vidas e merece toda nossa reverência e amor. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Alguma vez você já sentiu medo das 

consequências de algo que você fez? 

2. Quando algo acontece de um jeito que você 

não queria, como se sente? 

3. Você já pensou o que quer ser quando 

crescer?  

4. E já orou pedindo que Deus te conduza nesse 

sonho? 

5. Deus merece nossa reverencia e respeito, 

então como você acha que devemos agir 

durante os cultos? 

6. Você se sente seguro sabendo que Deus é 

soberano e está cuidando de você? 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Este semestre teremos algumas mudanças diante 

das necessidades relacionadas ao retorno da igreja 

pós-pandemia, estejam orando para que Deus nos 

dê sabedoria para conduzirmos da melhor forma. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 


