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QUEBRA-GELO  

Faça um desenho bem bonito de você quando era um 

bebêzinho. Depois mostre o seu desenho para os 

amigos e seu líder. 

Hoje vamos conhecer a história de Moisés, que foi 

salvo das águas por uma princesa que se tornou a sua 

mãe. 

 

Oração breve 

Senhor esteja conosco nesse encontro de hoje, em 

nome de Jesus, nos ajude a enxergar o amor do Senhor 

por nós! Em nome de Jesus, amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: MOISÉS É SALVO DAS ÁGUAS 

Texto Bíblico: Êxodo 1.22/2.1-10 

Vocês se lembram da história de Jacó e de José? Jacó 

foi para o Egito com toda a sua família e eles ficaram 

morando lá. Passaram muito anos e todas aquelas 

pessoas da família de Jacó morreram. Mas os filhos 

deles continuaram a ter mais filhos e, assim, eles se 

tornaram um povo grande, conhecido como "o povo 

de Israel". Mas o rei do Egito não gostou disso e, então, 

ele teve um plano. O rei deu uma ordem para matarem 

todos os meninos que nascessem do povo de Israel, 

para evitar que eles se tornassem um povo poderoso. 

Moisés precisava de proteção. Por isso, quando ele 

nasceu, a sua mãe o escondeu por três meses, para 

que os soldados do rei não encontrassem o menino e 

o matassem como fizeram com muitas crianças que 

haviam nascido naquele tempo, pois essa era a ordem 

do rei. Deus guardou a casa onde Moisés estava, 

guardou a sua família e também a sua vida porque 

tinha um plano para o pequeno Moisés. E Deus usou a 

mãe para protegê-lo do mal. Porém, à medida que o 

bebê ia crescendo, a mãe de Moisés precisou de um 

plano para garantir que ele continuasse vivo. Então ela 

preparou um cesto de palha, colocou Moisés dentro 

dele e pôs o cesto no rio Nilo. Ela pensou assim: 

Alguém poderá encontrar o cesto e cuidar bem do meu 

filho. Essa era a única maneira de Moisés sobreviver. 

Deus usa os pais para guardar os filhos. Você sabia que 

Deus tem planos bons para você também? Sim. 

Embora você não veja, Ele está sempre ao seu lado 

para protegê-lo. A Bíblia diz que Deus manda os anjos 

para proteger você, para que você não se machuque, 

não fique doente e também não morra. Deus faz isso 

porque Ele ama você! Assim como uma mãe protege o 

filho por que ela o ama, Deus protege você porque Ele 

o ama! 

Vamos ver quem foi à outra pessoa que Deus usou 

para cuidar do pequeno Moisés? 

DEUS USOU A IRMÃ PARA CUIDAR DE MOISÉS 

Cuidar é o mesmo que vigiar. Quando a mãe de Moisés 

colocou o cesto no rio, ela mandou a sua filha mais 

velha ficar vigiando para que nada de mau acontecesse 

com ele. A Bíblia diz assim: "A irmã do menino ficou de 

longe, para ver o que ia acontecer com ele". Repare 

que a irmã de Moisés era muito esperta, por que ela 

não foi brincar e largou ele lá sozinho. Ela ficou 

olhando o tempo todo para ver aonde o cesto seria 

levado e quem seria a pessoa que o encontraria. Isso 

mostra que a irmã de Moisés foi cuidadosa! É muito 

bom quando a gente tem irmãos mais velhos que 

cuidam a gente, não é? Quem aqui tem um irmão ou 

irmã mais velha? Eles ajudam a cuidar de você? 

Imagino que sim, pois os irmãos mais velhos cuidam 

dos mais novos. Às vezes a mãe põe o irmão mais velho 

vigiando o bebê, só para ele ficar olhando e chamá-la 

se precisar. Isso também é cuidado! Foi assim que a 

irmã de Moisés cuidou dele. E, quando ela viu a 

princesa segurando Moisés, correu e foi falar com ela. 

Ouçam o que a irmã de Moisés disse: - Quer que eu vá 

chamar uma mulher para amamentar e criar esta 

criança para a senhora? Então a moça foi e trouxe a 

própria mãe do menino. Nossa! Ela foi muito esperta,  

vocês não acham? Pois a princesa poderia ter lhe dado 

uma bronca e mandando-a embora. Mas, na verdade, 

a princesa gostou da sugestão, e a irmã de Moisés 

chamou exatamente a mãe deles. Sabe por que ela fez 

isso? Porque Deus era quem estava cuidando de tudo, 

e nada estava acontecendo por acaso. Pense um  
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pouco! Você não acha incrível como tudo deu certo 

naquele dia? Primeiro, a mãe colocou o cesto com o 

bebê no rio, e as águas do rio foram levando o cesto 

exatamente na direção em que a princesa estava; 

depois, a irmã de Moisés buscou a mãe deles e ela 

passou a ser a baba de Moisés! Nada disso foi por 

acaso. Deus fez tudo dar certo! Deus usou a irmã de 

Moisés para falar por ele, porque ele não sabia falar, 

era um bebê! Isso nos mostra que Deus também usa 

pessoas, além dos seus pais, para cuidar de você. Pode 

ser uma avó, um avô, um tio ou uma tia, um irmão ou 

irmã. Essas pessoas cuidam de você porque elas 

gostam de você de verdade. Por isso, seja grato a Deus 

por elas. Mas Deus também usou uma terceira pessoa 

para cuidar de Moisés. Quem foi? 

DEUS USOU A PRINCESA PARA CRIAR MOISÉS 

Foi Deus quem escolheu aquela princesa para 

encontrar o cesto com Moisés. A princesa foi muito 

corajosa! Pois poderia ter ficado com medo de pegar 

aquela criança e ter se recusado a cuidar dela. Mas por 

que ela faria isso? Porque quando ela abriu o cesto, 

percebeu que a criança pertencia ao povo de Israel, 

que era escravo no Egito. A princesa poderia não se 

importar com ela, mas se importou! Além disso, ela 

também poderia ter ficado com medo do pai, o rei, 

pois ele havia mandado matar os meninos recém-

nascidos do povo de Israel. Certamente ele não ia 

permitir que ela ficasse com aquela criança. Mas a 

princesa não ficou com medo do rei, ao contrário, foi 

muito corajosa e decidiu ficar com o bebê e criá-lo 

como seu filho. Sabe por que a princesa fez isso? 

Porque Deus encheu o coração dela de amor por 

Moisés. Quando ela olhou para ele no cesto, teve 

compaixão dele. Vejam como Deus é bom! A mãe de 

Moisés só queria uma pessoa boa para cuidar do seu 

filho, mas Deus fez mais do que isso, Deus escolheu 

uma princesa para criá-lo como seu filho! A mãe dele 

só queria uma casa para ele morar, mas Deus preparou 

para ele um palácio! Bem, com certeza a mãe de 

Moisés o amava muito, mas Deus o amava muito mais! 

A Bíblia diz assim: "Deus cuida daqueles que Ele ama!"  

 

 

Isso prova que Deus usa ou trás pessoas que amam as 

crianças para cuidar bem delas. 

Deus usa os líderes de células. Hoje Deus também usa 

pessoas para cuidar de você. Essas pessoas podem ser 

os professores, pastores de crianças ou os líderes de 

células. São pessoas que gostam de você e que 

também oram por você.  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Quem achou o cesto com o bebê?  

2. O que a princesa fez, ela colocou o cesto de 

volta no rio?  

3. A princesa disse que ia criar a criança para ser 

seu escravo?  

4. O que a irmã de Moisés disse para a princesa?  

5. Quem criou Moisés até ele crescer?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

Lançamos um desafio para as nossas crianças nesse 

domingo. Gravar e publicar um vídeo em que eles 

cantam o versículo dessa semana e depois marcar a 

nossa página para que possamos repostar o vídeo.  

Versículo: “O Senhor guarda a todos os que o amam” 

Salmos 145.20. 

O versículo cantado está na nossa página do 

Instagram, o último vídeo publicado no feed. 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 cantar lindo! 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 








